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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Иновации, развитие и нови пазари ще преследват шестте наградени екипи, разпределяйки си награден фонд от 31
000 лв.

С емоционална церемония и приповдигнато настроение на 26 януари приключи шестото издание на "Академия за
местни предприемачи" – програма за подкрепа на стартиране и развитие на малък бизнес в
тютюнопроизводителните региони – Кърджали, Хасково, Благоевград, Силистра и Шумен. "Академия за местни
предприемачи" е третият панел от програмата "Забавно лято, грижовна есен", финансирана от "Филип Морис –
България, осъществявана от Център Ринкър на Фондация BCause.

Шест екипа предприемачи спечелиха безвъзмездно финансиране в общ размер от 31 000 лв. за реализиране на
своите бизнес идеи по места. Това е рекорд за програмата – за първи път се финансират шест проекта –
интересът към програмата расте, конкуренцията е голяма, а журито е все по-затруднено в избора си.

Общо 57 екипа кандидатстваха с идеи за Академията през 2022 г. След проведените интервюта на следващ етап
за обучения бяха допуснати 13 екипа. В три поредни уикенда предприемачите участваха в лекции и упражнения,
усвоявайки бизнес знания и стратегии. Екипите дискутираха своите идеи, опознаха се и станаха част от
разрастващата се общност на "Академия за местни предприемачи".

След обученията и консултациите с ментори, 13-те екипа разработиха бизнес планове, които представиха пред
журито на Големия финал на 26 януари в хотел "Астория". Водещ на връчването на наградите бе Стефан Щерев,
дългогодишен и вдъхновен поддръжник на програмата, а седемчленното жури имаше тежката задача да определи
наградените.

Журито бе в състав: Елица Баракова - изпълнителен директор на Фондация BCause, Диляна Якова - мениджър
"Регулации и устойчиво развитие" във Филип Морис България, Мартина Григорова - изпълнителен директор на SIS
Credit, Емил Шекерджийски – основател на Networking Premium Coworking, Цветан Филев - председател на
Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Веселин Димитров - редакционен директор на Forbes
България, и Деница Соколова – мениджър "Проекти" в Дарик радио,

Наградените са:

Проектът "Вавакада" от Силистра е големият победител тази година с награда от 10 000 лв. Зад това необичайно
име стоят Владислав Костов и Даниела Костова - брат и сестра, които съчетават високотехнологично 3Д
принтиране и принципа на кръговата икономика в родния си град. Бизнес моделът им е с напълно затворен цикъл
- от събирането на пластмасови бутилки, през шредиране и гранулиране на събраната пластмаса, производство
на филамент и изработка на нови арт материали от рециклирана пластмаса.

Заглавие: Шест награди в шестото издание на "Академия за местни предприемачи 6.0"
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на филамент и изработка на нови арт материали от рециклирана пластмаса.

Гергана Савова и Любомира Бамбова от Гоце Делчев получиха 8 000 лв. Те са създателките на плетени
обиколници с марката "Blossom Bay Décor". Благодарние на наградата ще разширят дейността си и ще създадат
нов продукт – легълца за домашни любимци.

Симона Боева и Румен Боев от Хасково пък спечелиха 6 000 лв. за "Усмихнатите творения" – ръчно изработени
индивидуални подаръци за деца и възрастни, в които Симона влага цялото си сърце и за които ще има повече
място в работилница, която ще ремонтират, и ще създадат още едно работно място.

Ренета Хаджийска получи 3000 лв. за Be fit. Ренета управлява малка фитнес зала в Кърджали, където предлага
нов вид тренировки за жени с уредите Power Plate /Power Bike, които спомагат не само за добрата форма, но имат
и ред положителни влияния за здравето. С наградата Ренета ще може да се запише на курс за диетолог, за да
предлага комплексна услуга на клиентите си.

Александрина Пандурска от Благоевград също получи 3000 лв. за проекта си "Прабаба" - работилница и магазинче
за ръчно правени плетива. Ще научи всички желаещи да плетат и ще радва жителите на града с плетените си
творения.

Поощрителна награда от 1000 лв. получиха и Ивелина Христозова и Силвия Савова от Димитровград за своя
проект IVspired By Candles. Те са превърнали хобито си в бизнес, като правят ръчно ароматни свещи, изработени
от натурални восъци и аромати, вдъхновени от преживявания за уютни моменти.

"Всички финалисти се представиха отлично и беше трудно да решим кого да наградим. Победителите, все пак, се
отличиха с ясни планове, отдаденост към това, което правят, амбиция за растеж, за социален и екологичен
отпечатък" – каза Елица Баракова от Фондация BCause.

"Когато преди 8 години искахме да направим нещо градивно за тютюнопроизводителните региони в страната,
започнахме да подкрепяме най-уязвимите общности – децата и възрастните хора. Резултатите бяха невероятни и
за да развием подкрепата, след две години включихме и компонент за насърчаване на активните хора –
предприемачите. Днес, 6 години по-късно, вдъхновението ни от срещите с мотивирани да успеят и да работят в
родните си места хора, е все по-голямо", разказа Диляна Якова от Филип Морис.

През цялото време всички – конкуриращите се предприемачи, хората от журито, членовете на екипа и менторите
неведнъж повтаряха, че на големия финал всички са победители, защото са научили много, създали са нови
контакти, открили са хоризонти и възможности и вече са част от общността на Академията.

Според думите на Явор Гочев, Център Ринкър: "Наградата е черешката на тортата, а на тортата се насладихме в
процеса на работата и общуването в рамките на обученията. А най-доброто е, че този формат достига до региони,
където подобно насърчаване на предприемачеството е рядкост".

Дългосрочната програма е част от инициативите на Филип Морис България за социална отговорност и стратегията
им за устойчиво развитие – с нея се подкрепят тютюнопроизводителните общности в следните области: летни
образователни академии за деца от 1-ви до 7-ми клас, обучения за учители в методите на неформалното
образование, подкрепа за местни предприемачи за стартиране на бизнес в тези региони и специализирани
медицински прегледи за възрастните хора. За изминалите 8 години програмата обхвана над 3 255 деца между 7 и
14 г., 117 учители, 1 418 възрастни хора в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни
региона. От кандидатствалите над 300 бизнес идеи 65 предприемачески екипа преминаха през обучения, като 19
от тях получиха безвъзмездно финансиране.

От старта на програмата до момента в нея са инвестирани над 1,7 милиона лева. Партньори на Фондация BCause
и нейния Център за предприемачество и обучения "Ринкър" в осъществяването на програмата са Народно
читалище "Бъдеще сега", Българската болнична асоциация и местните общински администрации.

"Проектът "Вавакада" на Владислав и Даниела Костова от Силистра е големият победител тази година в шестото
издание на "Академия за местни предприемачи". Това става известно от уебсайта на фондация "Ринкър", която е
спомоществовател на инициативата. "Академията за местни предприемачи" е програма за подкрепа на
стартиране и развитие на малък бизнес в тютюнопроизводителните региони – Кърджали, Хасково, Благоевград,
Силистра и Шумен.

Преди броени дни младите силистренци представиха проекта си в Националния клуб на БТА в Силистра. Бизнес
моделът им е с напълно затворен цикъл - от събирането на пластмасови бутилки, през шредиране и гранулиране
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на събраната пластмаса, производство на филамент и изработка на нови артикули от рециклирания отпадък.

/ВД/

От дете мечтае да създава роботи. Днес е на 28 години и целеустремено върви по този път. От тази година има
стартъп компания, в която търси начини да подобри живота на хората чрез високотехнологични и кибер-физични
решения. Първото от тях е робот за дистанционна рехабилитация на ръка.

Той е инж. Петко Стоев и в сряда стана "Предприемач в науката" на Фондация "Карол Знание". Неговият
рехабилитационен робот беше отличен с парична награда в размер на 30 000 лв. Фондацията е създадена през
2018 г. от Станимир Каролев - основател на финансова група "Карол".

Петко Стоев израства в семейството на двама инженери и още като дете прави роботи със своите конструктори.
След това започва да ги рисува и да си представя кое за какво би служило.

"Още от дете единственото нещо, което си представях, че ще правя е да конструирам роботи. Никога не е имало
план Б. Аз никога не съм мислил, че ще правя нещо различно", разказва той пред Свободна Европа.

Стоев завършва Природоматематическата гимназия "Акад. Алексей Корольов" в Благоевград с профил
информатика. След това продължава с "Инженерен дизайн" към Машиностроителния факултет на Техническия
университет. Преминава и през две магистратури. Едната от тях завършва, а другата все още чака дипломната си
работа. В момента е докторант в секция "Кибер-физични системи" към Института по информационни и
комуникационни технологии – БАН.

Споделя, че научната му кариера започва още по време на бакалавърската му степен с разработката и
представянето на научни доклади. Тогава негов близък претърпява инцидент и има нужда от рехабилитация, а у
него се заражда идеята за машина, която може да върши това вместо лекарите.

През 2021 г. печели проект към Фондация "Америка за България" и започва разработването на прототип заедно
със свой приятел.

Роботът представлява екзоскелет за горните крайници, като се поставя на частта от ръката, която има нужда от
рехабилитация. Той е модулен и може да се използва само необходимият за раздвижване модул, а останалата
част да се предостави на друг пациент. Предлага три вида раздвижване – пасивно, резистивно и асистивно.

С него пациентите могат да бъдат лекувани от дистанция, а се увеличава и броят на хората, които могат да бъдат
поети от един лекар.

"Тук не говорим за заместване на професии. Говорим за облекчаване и на професионалистите и на пациентите",
казва той. Стоев обяснява, че с робота се намалява рискът от развиването на професионални заболявания при
медицинските лица, които пряко се занимават с рехабилитационни дейности. Причината е, че той отнема
физическото усилие.

Роботът улеснява и пациентите, на които вече не им се налага да напускат дома си. Стоев отбелязва, че хората,
които имат нужда от рехабилитация, често са трудноподвижни и за тях придвижването до болницата е
допълнително натоварване.

"Чрез робота лекарят задава раздвижванията, които са нужни за процедурата. След това те се изпълняват
напълно автономно от робота, докато пациентът може да си седи на канапето, да се разхожда от едната стая в
другата", обяснява той.

На 25 януари проектът на инж. Стоев е отличен с парична награда в размер на 30 000 лв. от "Предприемач в
науката" на Фондация "Карол Знание". В рамките на формата той събира екип от близо 20 човека, сред които има
програмисти, финансисти, маркетолози и консултанти в областта на медицината.

В началото на януари тази година той официално регистрира и компания – "Re4Life". Предметът на дейност на
стартъпа е създаване и генериране на високотехнологични кибер-физични решения и продукти, подобряващи
качеството на живота на хората.

Стоев казва, че в момента тече процес на патентоване и сертифициране на рехабилитационния робот.
Спечеленото финансиране компанията ще използва за преминаване от лабораторен прототип към продукт, който
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да може да се продава. Все още не ясно колко време ще отнеме това. Същевременно сформираният от Петко
Стоев екип вече работи и по нов проект.

Международно проучване на Connect Humanity, проведено в партньорство с TechSoup Global, изследва
състоянието на гражданските организации и общностите, които те подкрепят по отношение на интернет – от
въпроса за достъпа, през инфраструктура на свързване, устройства, с които се работи, дигитални умения на
хората, теми на търсено съдържание, безопасност и др.
Проучването е направено в периода август – септември 2022 година и обхваща представители на граждански
организации от цял свят, като общо 7558 души от 136 държави са дали своите отговори на 26 езика. Проучването
е първото глобално изследване, отразяващо тематиката за достъпа до основното човешко право – достъп до
интернет, особено по отношение на най-уязвимите групи хора, такива с които мнозинството от респондентите
неправителствени организации работят.
Състоянието на гражданските организации и групите, с които те работят също е отразено. Партньор на
изследването в България е Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) - българският партньор
на TechSoup Global. ФРГИ съдейства за разпространението на изследването на български език. Респондентите от
страната представляват 2% от всички отговорили.
Най-мащабното досега картографиране на дигиталния достъп в глобален планИзводите от мащабното изследване
са, че гражданските организации и особено групите, с които те работят, нямат достатъчни умения, за да участват в
съвременното интернет пространство, интернет достъпа като цяло е скъп и мнозинството от хората не се чувстват
в безопасност, когато са в интернет и особено когато се включват в публични форуми там.
95% от анкетираните представители на НПО заявяват, че интернет е от особена важност за способността им да
вършат работата си, но в същото време три от четири отговора посочват липсата на достъп до интернет, дигитални
инструменти и умения за основни причини за неефективна работа с общностите, на които организациите служат.
Интернет трябва да е за всичкиДостъпът до информация и интернет са обявени от ООН за основни човешки права
и всеки трябва да има възможност да се възползва от предимствата им. Това е един от най-мощните инструменти,
които имаме, за да учим, да създаваме контакти и да оформяме нашия свят.

91% от анкетираните смятат, че достъпът до интернет е основно право.
Но 41% не са съгласни или категорично не са съгласни, че тяхното правителство има политики в подкрепа
на това право.

Активното гражданското общество отново играе водеща роля, за да промени товаДостъпът до интернет е все по-
критичен за успеха на всички организации на гражданското общество, независимо дали работят в подкрепа
правата на човека, изменението на климата или здравето на децата. Дигиталното неравенство пречи на
организациите на гражданското общество да работят със своите общности.
Само когато хората имат инфраструктура, която позволява високоскоростен достъп на приемлива цена,
инструменти и умения за използването й, политики, които насърчават достъпа до интернет и защитават онлайн
правата, и съдържание, което отговаря на техните нужди, можем да осъзнаем напълно силата на интернет.
Изводите в глобален план Инфраструктура и достъпВъпреки че организациите вярват, че дигиталните
технологии са от решаващо значение за постигането на тяхната мисия, оказва се, че работата им е силно
засегната от липсата на достъп до интернет.

95% от представителите на неправителствени организации смятат, че интернет е жизненоважен за
способността им да вършат работата си.
78% смятат, че липсата на достъп до интернет, инструменти или умения ограничава способността им да
служат ефективно на своите общности.
Само 12% от практикуващите са "напълно съгласни", че общностите, с които работят, имат интернет връзка.
На въпрос да идентифицират своите водещи технологични предизвикателства, 39% от участниците посочват
бавната скорост, 32% - ненадежден интернет.
Мобилните телефони са най-често използваните устроства за достъп до интернет; в селските райони
процентите на използващи телефоните си за достъп до глобалната мрежа са по-високи.

ДостъпностВисоката цена на устройствата и достъпа до интернет е значителна бариера както за организациите
на гражданското общество, така и за хората, които те обслужват.

19% от участниците приемат следните услуги и устройва за твърде скъпи за тяхната организация: достъп до
интернет, планове за мобилни данни, мобилни телефони, обучение, компютри, софтуер, техническа
поддръжка.
43% казват, че достъпът до интернет е скъп или недостъпен, а 64% се затрудняват да купуват компютри.

Заглавие: Проучване за дигиталното неравенство и достъп до интернет на неправителствените организации по
света (и в България)

Дата: 27.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/127741-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0.html


49% посочват, че всички тези услуги са твърде скъпи за хората, които обслужват, а 67%, заявяват, че цената
на интернет услугите е твърде висока за техните общности.

Дигитални уменияЛипсата на дигитални умения е основен проблем за хората, работещи в граждански
организации, но и за хората, на които помагат. Малцина смятат, че служителите им са добре обучени за
устройствата и софтуера, който използват.

Пропуските в дигиталните умения се очертават като най-често посочвана бариера пред навлизането на
дигиталните технологии. 39% от респондентите са посочили липсата на умения като основна пречка в
тяхната организация, а 50% - като основно предизвикателство пред техните общности.
Само 12% са напълно съгласни, че служителите в тяхната организация са добре обучени за софтуера и
технологиите, които използват.60% заявяват, че техните организации не предоставят обучение за дигитална
грамотност или изграждане на умения.
55% от анкетираните казват, че хората, които обслужват, нямат достъп до обучение по дигитална
грамотност.

ПолитикаВъпреки че организациите на гражданското общество разглеждат достъпа до интернет като основно
право, мнозина казват, че правителството им не следва подобни политики. Фундаментално за участниците в
анкетата е информацията и услугите да са достъпни на техните езици, а много често това не е така.

80% от респондентите казват, че социалните медии, имейл и чат услугите и източниците на новини са
достъпни на местните езици – услуги, които са класирани като най-важни за общностите, които обслужват;
Много по-малко обаче посочват, че други важни услуги, като онлайн банкиране и финансови услуги (57%),
държавни административни услуги (57%) и инструменти за гражданско ангажиране, включително
регистрация на избиратели (46%), са достъпни на местните езици или изобщо съществуват.

Какво показват резултатите от България на фона на тези заключения? 90% от отговорилите смятат достъпа до
интернет за основно човешко право, а 100% посочват правото на достъпа до информация за основно човешко
право.
48% от респондентите се чувстват безопасно в интернет, докато 65% от отговорилите смятат, че правителството не
прави нищо, за да подобри достъпа и сигурността.
92% твърдят, че интернет е важен, за да могат като граждански организации да си вършат работата. 80%
определят липсата на достъп до интернет за голяма пречка. За мнозинството от респонденти, най-използваната
услуга е електронна поща и чат.
Скоростта на интернет се смята за "добра" или "много добра" от мнозинството от български граждански
организации и посочват, че интернетът като услуга е надежден. 60% от отговорилите твърдят, че скоростта е
достатъчна, с оглед на техните нужди.
В България 15% от хората, с които респондентите, представители на гражданси организации работят, нямат
достъп до интернет, тоест най-бедните и уязвими групи нямат достъп до интернет услуги. 5% от отговорилите
смятат, че хората, с които работят нямат абсолютно никакъв достъп до устройства за работа в интернет.
Над 80% от респондентите достъпват интернет през домашна Wi-Fi мрежа, 50% от тях имат hot spot. В България
нито един участник не е посочил, че ползва безплатни публични общински мрежи. Мнозинството от респондентите,
позочват, че имат повече от една опция за достъп до интернет – домашен интернет, мобилен интернет, интернет
на работното място. 80% от граждаснките организации, позочват, че имат достъп до интернет, когато работят.
От гледна точка на разходите за поддръжка, 60% смятат, че софтуерът е най-скъп, а над 50% – техническата
поддръжка за достъп до интернет. 40% казват, че плановете за интернет не са много скъпи, докато 60% считат
мобилния интернет за скъп.
Респондентите посочват, че 8% от хората, с които работят, не могат да си позволят компютър. Под 20% от
респондентите са посочили, че са получили базовите си технологични умения от образователната система.
Общата картина показва, че България стои добре в изследваните показатели, макар и да има още възможности за
промяна в положителна посокаБългария се позиционира в рамкирания "глобален север", в който страните са
доста по-свободни и имат по-голям достъп до интернет от "глобалния юг". Въпреки това, у нас все още има
дигитално разделение - някои от данните, свързани с достъпа, устройствата и сигурността, будят тревога за
достъпа на най-бедните и уязвими групи.
Изследването задава посоката на работа на гражданските организации, правителствата, дарителите, а и на
компаниите от IT сектора. Страната би трябвало да насочи повече усилия за повишаване дигиталните умения на
хората и в предоставяне на ресурс за улеснен достъп до интернет, с който да се подкрепят най-уязвимите
граждани. Компаниите и изпълнителната власт е важно да насочат вниманието си за това ползвателите на
интернет да се чувстват по-безопасно в мрежата.
Общностите, с които работят гражданските организации, на практика разчитат на мобилни устройства за достъп до
интернет. По-голямата част от тях нямат възможност да получат обучение за дигитална работа. Добра възможност
е да се създадат колкото се може повече обществени места за достъп до интернет, като се използват средищни за
местните общности места, като младежки центрове, библиотеки, читалища и др.
Не на последно място е важно да се обърне внимание на създаването на смислено съдържание с надежда
информация. Освен да отговаря на нуждите на потребителите, трябва да противодейства и на дезинформацията.
Целият доклад може да изтеглете от тук. 

Заглавие: Солени хора, влюбени в Атанасовското езеро, представят филм за него

https://bnr.bg/sofia/post/101772170/solenite-hora-vlubeni-v-atanasovskoto-ezero


Българска фондация "Биоразнообразие" организира софийска премиера на филма "Солени хора", посветен на
бургаското Атанасовско езеро, край Бургас.

Премиерата ще бъде на Атанасовден по стар стил - 31 януари (вторник) от 19.00 часа в Дома на киното.
След прожекцията е предвидена среща с екипа на филма, а във фоайето пред киносалона ще има "солен"
коктейл и възможност да се запознаете с продуктите с кауза от езерото – кристална и трапезна сол, зелена сол,
шоколад с морска сол, сапун Пеликан и др.

Преди 1 век езерото е било извън Бургас, а днес е част от града. През 1906 г. то е превърнато в солник, за да се
спре тогавашната епидемия от малария. Солникът се разширява след Втората световна война. Солта, добивана
там, е била с високо качество и добро име. 
Това разказаха пред Радио София Глория Маринова (▼) от БФ "Биоразнообразие".

"Няма друга такава природна територия, която да празнува имен ден, рожден ден, да има специален фестивал,
панаир, изложби, арт пленери и резиденции, природозащитни бригади и какво ли още не. Защото няма друго
такова място – хем част от един голям град Бургас, хем една почти дива територия, обитавана от стотици видове.
През своята над 100-годишна история езерото се е сблъсквало с различни предизвикателства и днешния момент
не е по-различен. За да ги представим създадохме специален филм "Солени хора", сподели Дияна Костовска (▲),
също от БФ "Биоразнообразие".

Самата Дияна е един от героите във филма - споделя как се прави бизнес в защитена територия като Атанасовско
езеро, което е поддържан резерват, Натура 2000 зона, Рамсарско място и в същото време единственото място,
където се добива морска сол. 
Филмът "Солени хора" е заснет през август 2022 г. Режисьор и сценарист е Александра Вал, оператор Георги
Челебиев, музиката и вокалите са на Мила Роберт и Явор Карагитлиев. През кратките истории на четирима
природозащитници, свързали живота си с езерото, се разказва неговата собствена 100-годишна приказка, в която
няма принцове и принцеси, а само сол, птици и хора.

Според Диана Костовска и Глория Маринова е много важно там, в езерото, да продължи бизнесът и добивът на
сол, но в същото време човек и природа да са в една симбиоза. А филмът показва колко е прекрасно това място.

Освен на Диана и Глория, лентата разказва и историите на Радостина Ценова и Спас Узунов.

За истината публикува текст на Павела Костова от "Свободна Европа", заглавието е на редакцията.

Той е само на 28 години и вече стремглаво върви по пътя на роботиката. Докторант към БАН, а вече и основател
на стартъп компания, инж. Петко Стоев иска да намира пресечната точка между науката и предприемачеството,
за да прави живота на хората по-лесен.

От дете мечтае да създава роботи. Днес е на 28 години и целеустремено върви по този път. От тази година има
стартъп компания, в която търси начини да подобри живота на хората чрез високотехнологични и кибер-физични
решения. Първото от тях е робот за дистанционна рехабилитация на ръка.

Той е инж. Петко Стоев и в сряда стана "Предприемач в науката" на Фондация "Карол Знание". Неговият
рехабилитационен робот беше отличен с парична награда в размер на 30 000 лв. Фондацията е създадена през
2018 г. от Станимир Каролев – основател на финансова група "Карол".

Петко Стоев израства в семейството на двама инженери и още като дете прави роботи със своите конструктори.
След това започва да ги рисува и да си представя кое за какво би служило.

"Още от дете единственото нещо, което си представях, че ще правя е да конструирам роботи. Никога не е имало
план Б. Аз никога не съм мислил, че ще правя нещо различно", разказва той пред Свободна Европа.

Рейгън от Разград: "Тук хората не се връзват на кухите, популистки обещания на ДПС"

Дата: 30.01.2023 19:34
Медия: Радио София

Заглавие: Историята на Петко Стоев и неговият робот за дистанционна рехабилитация

Дата: 30.01.2023 13:07
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Стоев завършва Природоматематическата гимназия "Акад. Алексей Корольов" в Благоевград с профил
информатика. След това продължава с "Инженерен дизайн" към Машиностроителния факултет на Техническия
университет. Преминава и през две магистратури. Едната от тях завършва, а другата все още чака дипломната си
работа. В момента е докторант в секция "Кибер-физични системи" към Института по информационни и
комуникационни технологии – БАН.

Споделя, че научната му кариера започва още по време на бакалавърската му степен с разработката и
представянето на научни доклади. Тогава негов близък претърпява инцидент и има нужда от рехабилитация, а у
него се заражда идеята за машина, която може да върши това вместо лекарите.

През 2021 г. печели проект към Фондация "Америка за България" и започва разработването на прототип заедно
със свой приятел.

Роботът представлява екзоскелет за горните крайници, като се поставя на частта от ръката, която има нужда от
рехабилитация. Той е модулен и може да се използва само необходимият за раздвижване модул, а останалата
част да се предостави на друг пациент. Предлага три вида раздвижване – пасивно, резистивно и асистивно.

С него пациентите могат да бъдат лекувани от дистанция, а се увеличава и броят на хората, които могат да бъдат
поети от един лекар.

"Тук не говорим за заместване на професии. Говорим за облекчаване и на професионалистите и на пациентите",
казва той. Стоев обяснява, че с робота се намалява рискът от развиването на професионални заболявания при
медицинските лица, които пряко се занимават с рехабилитационни дейности. Причината е, че той отнема
физическото усилие.

Роботът улеснява и пациентите, на които вече не им се налага да напускат дома си. Стоев отбелязва, че хората,
които имат нужда от рехабилитация, често са трудноподвижни и за тях придвижването до болницата е
допълнително натоварване.

Направете празниците по-весели, като подкрепите малкия бизнес до вас

"Чрез робота лекарят задава раздвижванията, които са нужни за процедурата. След това те се изпълняват
напълно автономно от робота, докато пациентът може да си седи на канапето, да се разхожда от едната стая в
другата", обяснява той.

На 25 януари проектът на инж. Стоев е отличен с парична награда в размер на 30 000 лв. от "Предприемач в
науката" на Фондация "Карол Знание". В рамките на формата той събира екип от близо 20 човека, сред които има
програмисти, финансисти, маркетолози и консултанти в областта на медицината.

В началото на януари тази година той официално регистрира и компания – "Re4Life". Предметът на дейност на
стартъпа е създаване и генериране на високотехнологични кибер-физични решения и продукти, подобряващи
качеството на живота на хората.

Стоев казва, че в момента тече процес на патентоване и сертифициране на рехабилитационния робот.
Спечеленото финансиране компанията ще използва за преминаване от лабораторен прототип към продукт, който
да може да се продава. Все още не ясно колко време ще отнеме това. Същевременно сформираният от Петко
Стоев екип вече работи и по нов проект.

Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut
Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

Теодора Цветкова е тазгодишният носител на голямата награда в конкурса-работилница за литературна критика
на Национален дарителски фонд "13 века България" и фондация "Литературен вестник". Призът й е връчен за
рецензията "За въпросите, които Неделният продавач на книги поставя", съобщават организаторите.

Голямата награда има парично измерение в размер на 400 лв. и грамота. Тя е била връчена от Копринка
Червенкова, член на Управителния съвет на НДФ "13 века България".

В конкурса могат да участват автори до 35-годишна възраст. В журито тази година бяха доц. Ани Бурова, проф.
Амелия Личева, доц. Камелия Спасова. Модератор на критическите работилници беше доц. Мария Калинова.

Заглавие: Теодора Цветкова е тазгодишният носител на наградата за литературна критика на НДФ "13 века
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Журито е присъдило и две съпътстващи отличия - на Анна Нацариду за "Разликата беше в съдбата" и на Ася
Александрова за "Опитите да изплашиш действителността". На церемонията в Софийския университет "Св.
Климент Охридски" отличията е връчил писателят Георги Господинов, по чиято идея е създаден конкурсът, който
тази година има своето юбилейно десето издание. / ГН

/РБ/

Трябва да има държавна политика и кампания в медиите за стимулиране на донорството с яйцеклетки, което
помага на хиляди семейства с репродуктивни проблеми.

Това коментираха в студиото на "Добро утро, Европа" Валентина Иванова, която е координатор на фондация
"Искам бебе" и д-р Явор Малинов, репродуктивен специалист.

Най-голямата трудност е недостигът на донори, отбеляза Валентина Иванова и допълни, че община Варна е
заделила 376 хил. лева за донорство през изминалата година, като покрива почти половината от една донорска
процедура или 3500 лева.

"Матката остарява по-бавно от яйчниците и има по-голям прозорец след окончателното изчерпване на яйчниковия
резерв, в който ние можем да направим бебето", обясни д-р Явор Малинов.

Той посочи, че българските донори се регулират от Изпълнителна агенция "Медицински надзор", която по думите
му има доста стриктни критерии кой може и кой не може да бъде донор и на кого. 
"Контролът на яйцеклетките от чужбина не е толкова голям", допълни той.

Процедурата не е страшна или болезнена. Прави се стимулация на яйчника, която е доста безопасна процедура в
днешни дни. Усложненията са много редки, на практика почти не съществуват. Подготовката се прави за около
една седмица, като се правят пълни изследвания за СПИН, хепатит Б, сифилис и други полово предавани
заболявания. Правят се пълни кръвни изследвания и измерване на яйчниковия резерв.

д-р Явор Малинов, репродуктивен специалист

Д-р Малинов посочи, че годни за донорство на яйцеклетки са жени до 34-годишна възраст, които имат добър
яйчников резерв и имат поне едно родено дете и максимум 5 собствени.

Колкото е по-високо обезщетението, което получават донорите, толкова по-скъпа става самата процедура,
отбеляза Валентина Иванова.

Целия разговор вижте във видеото.

Документалният филм "Солени хора" разказва за розовото Атанасовско езеро, пълно с розово фламинго.
Премиерата е на днешния Атанасовден (по стар стил), тази вечер в Дома на киното, съобщават организаторите.
След прожекцията е предвидена среща с екипа.

По думите им 27-минутната лента дава по-различен поглед върху крайбрежната лагуна и я показва в най-
красивите й цветове и форми. Днес езерото е място с опазена природа, в което се развива природосъобразен
бизнес, но предизвикателствата, свързани с човешката дейност и с климатичните промени, се усещат между
думите и красивите картини.

"За да бъде опазено това забележително езеро - най-богатото на птици място в България, където се добиват
морска сол и лечебна кал и луга, българската фондация "Биоразнообразие" полага сериозни усилия още от 1994 г.
Как се развива през тези близо 30 години, кой помага и кой пречи за опазване на розовото езеро ще стане ясно от
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документален филм и разказите на солените хора, които работят там", разказват от екипа на филма.

Режисьор и сценарист е Александра Вал, оператор - Георги Челебиев, а дрон оператор - Живко Тодинов. Музика и
вокали - Мила Роберт и Явор Карагитлиев, текст на песента - Мариана Сърбова.

"Ние сме солени същества, плачем със солени сълзи. Оставяме сол по дрехите си с всяко наше усилие. Ние сме
солени същества... Дори кръвта ни е от сол. Ние сме солени същества... Малки океани сме. Има ли живот без сол…
" е част от песента на Мила Роберт към "Солени хора".

/ДД

/РБ/

С интензивен мастър клас и оспорван финал приключи семестърът "Бъдещето на градовете и селата", част от
младежката иновационна програма на WWF Panda Labs. 18 младежи на възраст между 15 и 25 години от
Сандански, Кюстендил, Павликени, Варна, Тетевен и София взеха участие в последния етап от надпреварата.
Всички те стигнаха до финалите на двата хакатона, които WWF проведе през ноември миналата година, посветени
съответно на бъдещето на градовете и селата.

На големия финал четирите отбора победители се състезаваха за стартов капитал от 7 000 лв., с който да
финансират първите стъпки от работата по своите бизнес идеи. Всички те са насочени към по-устойчиво развитие
на градовете и селата и към подобряване на екологичните и социални аспекти от живота на хората в тях. В
надпреварата за първото място един срещу друг се изправиха:

отбор "Амазия" с идея за намаляване на топлинните вълни и превръщане на градовете в по-красиви и уютни места
за живот чрез изграждане на вертикални градини на жилищни сгради;

отбор "Визия за бъдеще" с решение за ремонт на пътищата с използване на преработена пластмаса в полагания
асфалт;

отбор "Вулканичните глухарчета" с идея за охлаждане на покривните пространства на сградите и справяне с
летните горещини чрез система на циркулираща вода и модифициран покрив от отражателен материал;

отбор "Bio Life" с решение за съживяване и модернизиране на сгради "архитектурни призраци" в селата, чрез
използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи.

"По време на семестъра чухме много и прекрасни идеи, които биха стимулирали развитието на нашите градове и
села. Обнадеждени сме, че младите хора ги е грижа за местата, в които живеят и искат да ги направят по-
устойчиви, по-зелени и по-уютни. Ние научихме нещо от всеки един от отборите и вярваме, че и те са научили нещо
от нас. Във WWF споделяме убеждението, че с общи усилия сме способни да променяме средата и тези
вдъхновяващи млади хора са пример за това", коментира Виктория Табакова, координатор на програма
"Младежка ангажираност" във WWF.

По време на мастър класа участниците преминаха през серия от обучителни модули, които да им помогнат в
развитието на техните идеи: клиентско преживяване, бизнес моделиране, финанси, маркетинг, възможности за
финансиране на стартиращи компании, както и сесии за работа в екип и успешно представяне пред аудитория.
Младежите се срещнаха с гост-лектори с предприемачески опит и бяха подкрепени от експерти, които влязоха в
ролята на техни ментори.

Екипите имаха възможност да се срещнат лично с изпълнителния директор на WWF България Веселина
Кавръкова и да научат повече за работата на организацията в опазването и възстановяването на дивата природа,
както и да обсъдят ролята на бизнеса в устойчивото развитие на градовете и селата.

Отборите посетиха и новия "зелен" хипермаркет от веригата Kaufland България в кв. "Горубляне", където
разговаряха с екип на компанията за устойчивите аспекти, свързани със строителството, инфраструктурата и
продуктовия асортимент на магазина.

Във финалния етап на семестъра "Бъдещето на градовете и селата" жури в състав Апостол Дянков, WWF България,
Елена Янакиева, Фондация "Америка за България", Ваня Божилова-Стоянова, Kaufland България и Орлин Радев,
AMPECO определи големия победител, представил най-перспективен бизнес план. Това е отборът "Амазия", в
състав Антон, Атанас, Дарина, Дейвид и Елена – ученици от 10-и клас в град Кюстендил. Той ще поучи стартово
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финансиране от 7 000 лв. за първоначални тестове на бизнес идеята и създаване на прототип и ще вдъхнови
много млади хора да последват неговия пример.

Програмата на WWF България Panda Labs търси следващото поколение иноватори и предприемачи, които
създават устойчиви решения за преодоляване на актуални екологични предизвикателства. Panda Labs се
осъществява от WWF България с любезната подкрепа на Фондация "Америка за България" и на Kaufland България
.

Тази година Vivacom ще дари 60 000 лева в 8 поредно издание на инициативата Vivacom Регионален грант. Това е
една от най-мащабните и социално отговорни инициативи на телекома, която подпомага развитието на
общностите в малки и големи населени места в цялата страна. Помощта за развитието на регионите става чрез
безвъзмездно финансиране на проекти.

Получените кандидатури в настоящото издание са рекорден брой – 360, което превръща Vivacom Регионален
грант в устойчива и силно разпознаваема инициатива, заслужено радваща се на голям интерес от страна на
гражданския сектор. Приоритетно тази година ще бъдат подкрепяни проекти в областта на образованието и
околната среда. Те са ключови за устойчивото развитие на всяко населено място, затова и приносът към
качественото образование и чистата околна среда са във фокуса на отговорната политика на телекома и
компанията майка United Group.

"Vivacom е компания със сериозно присъствие и въздействие върху живота на гражданите в цялата страна. Затова
вярваме, че развитието на регионите е изключително важно за просперитета на България и за разкриване на нови
възможности пред младите хора у нас. Vivacom Регионален грант стартира през 2015 г. и в момента се провежда
осмото поредно издание. Благодарни сме за признанието на гражданските организации от цялата страна и за
рекордния брой кандидатури през 2023 година – 360. Това показва огромния интерес към програмата и
доверието, което гражданските организации имат към Vivacom, като компания с дългосрочен ангажимент и
готовност да ги подкрепя в решаването на локални проблеми", коментира изпълнителният директор на
компанията Николай Андреев.

Поглед назад

В рамките на седемте предишни издания Vivacom оказа подкрепа на общо 94 проекта от 86 граждански
организации в цялата страна. Отпуснати са 441 000 лв. Първоначално компанията подкрепя всички области, но в
последната година и половина фокусира усилията си основно върху 2– образование и опазване на околната
среда. Причината е, че едни от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени всички, са именно
опазването на околната среда чиста и нуждата от достъпно и качествено образование за всеки.

Фокус на програмата

От получените 360 кандидатури в осмото издание– най-добрите и най-иновативните проекти сред тях, с потенциал
да ангажират местната общност и да решат конкретен проблем в съответния регион, ще получат безвъзмездно
финансиране от Vivacom.

"Продължаваме да развиваме програмата си и да инвестираме в добрите идеи на гражданските организации,
защото те са ключът към устойчивото развитие, което променя всяко населено място към по-добро. Затова заедно
с обявения фонд от 60 000 лева за победителите в осмото издание, общата сума дарена от Vivacom в подкрепа на
местните общности и региони чрез Vivacom Регионален грант ще надхвърли половин милион лева", допълва
Николай Андреев.

Какво предстои?

В периода януари – февруари 2023 г. всички 360 кандидатури получени в осмото издание на Vivacom Регионален
грант ще преминат през два етапа на подбор – предварителна административна проверка и финална оценка от
експертно жури. До края на януари ще бъдат избрани 50-те най-добри проекта, които ще преминат на следващия
кръг – оценка от журито. Финалистите ще станат ясни до края на февруари, а победителите, всеки от които ще
получи грант на стойност до 5 000 лева – през март 2023 г.

Жури

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

Последвайте ни и в Google Новини 

Всеки може да номинира доброволец, организация, журналист и компания за Годишните награди за
доброволчество на TimeHeroes.
Най-голямата платформа за доброволчество в България – TimeHeroes.org, отваря номинациите за Годишните
награди за доброволчество ГЕРОИТЕ, съобщиха от платформата.
За шеста година ГЕРОИТЕ ще отличат хора и организации, допринесли за развитието на доброволчеството в
България. До 20 февруари на awards.timeheroes.org всеки може да номинира доброволци, неправителствени
организации, компании и журналисти, заедно с техните добри дела и заслуги, реализирани в периода януари –
декември 2022 г.
А защо номинациите са важни?
Те правят видимо усилието на хора, чиито имена доскоро рядко срещахме в новинарския поток от кризи.
Доброволчеството все повече се превръща не просто в благотворително даряване на личното време или начин да
придобиеш повече умения, а в усилие, което прави опит да компенсира болезнени социални липси, отстоява
активни граждански позиции и в крайна
сметка настоява за повече внимание към хората и заобикалящата ни действителност. Точно затова призът
ГЕРОИТЕ е възможност за поглед към онези хора от обществото ни, които проявяват тази специална грижа. И тъй
като това не е състезание, а единствено жест на обществено признание и благодарност, то номинациите не се
обявяват предварително и отличените доброволци за 2022 г. ще бъдат известни едва след церемонията през
април.
Специално жури ще разгледа всички номинации и ще предложи тазгодишните носители на приза ГЕРОИТЕ. В
журито него ще влязат личности с активна гражданска позиция. Тяхната задача ще е да откроят доброволчески
истории и техните създатели, които са вдъхновяващи, смели, новаторски, израз на активна общественополезна
дейност и позиция, или пример за значително положително въздействие върху дадена кауза или общност.
"През изминалата година станахме свидетели на жестове на солидарност, които показаха, че доброволчеството
има изключително значение за обществото в моменти на кризи. Без хората, които даваха 24-часови дежурства, за
да посрещат бягащите от войната, без онези, които запалиха колите си и отидоха в наводнените села в Карловско,
човешката трагедия щеше да има още едно измерение: липсата на загриженост. За радост обаче, въпреки всички
затруднения, въпреки по-бавната реакция от страна на държавата и хаоса, има хора, които действат. В същото
време много доброволци и организации продължиха да помагат на стотици ежедневни фронтове на най-
уязвимите – възрастните хора, крайно бедните, децата в неравностойно положение, хората с увреждания,
бездомните животни. И с тези награди за пореден път искаме да кажем на всички тях нашето "благодаря" и да
отпразнуваме доброто – защото то заслужава внимание", казва Наталия Иванова от екипа на фондацията.
В миналогодишното издание на ГЕРОИТЕ бяха отличени 15 изключителни доброволчески примера, сред които
Анна Илийчева, която възстановява библиотеката и читалището в село Негован, група доброволци, гасили пожари
през 2021 г., ромски студенти от медицински специалности, които работят и като медиатори, подкрепящи своите
общности, доброволците на Свв. Георги, раздаващи топла храна на нуждаещи се, както и Мая Методиева, която
помага на хора в Северозападна България.
Наградени бяха още фондация "Съвет на жените бежанки в България" за своя приобщаващ подход по отношение
на хората, търсещи закрила в страната, фондация "Спаси Странджа" за природозащитната си доброволческа
дейност, сдружение "Образование без раници" за дигитализация на образованието и превода на уроците на Кан
Академия, както и Младежка ЛГБТ организация "Действие" за безвъзмездната правозащитна подкрепа, която
оказва.
Статуетки получиха и "Кока-Кола ХБК България" за доброволческата си политика спрямо младежи, Harmonica – за
екологичните си акции и политики, както и "Алианц България" – за летящ старт в доброволчеството.
Отличени бяха журналистите Зарина Василева от OFFNews, Паулина Гегова-Карамфилова, която отразява
работата на неправителствени организации от Южен централен регион,
както и проектът "Последният дар на човека" на Димитър Панайотов и Александър Николов, който разглежда
чувствителната тема за донорството на органи в България.
От 2012 г. досега TimeHeroes.org помага на българите да подкрепят социални и културни инициативи с времето и
уменията си. С над 90 000 регистрирани доброволци, обединени около 2598 инициативи на над 1070
неправителствени организации (НПО) и активисти в цялата страна, платформата е основният източник на
доброволци и дарения за добри дела.
Годишните награди за доброволчество ГЕРОИТЕ се осъществяват с подкрепата и под патронажа на Фондация
"Америка за България". 
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Тържественото награждаване на лауреатите на наградите "Еврика" за 2022 г. за постижения в науката и за най-
добър млад мениджър, изобретател и фермер се състоя тази вечер в НДК. Организатор на инициативата е
фондацията "Еврика".

Наградите "Еврика" се връчват за тридесет и трети пореден път за млад мениджър, за тридесет и втори път за
млад фермер и млад изобретател, за двадесет и седми път за постижения в науката. Те се присъждат на млади
хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в
управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански
дейности. Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 35 години. Те са излъчени от обществени и стопански
организации, от университети и научни институции, а окончателният избор се осъществява от специализирани
комисии във всяка област. Наградата за постижения в науката е съвместна и се присъжда от фондацията "Еврика"
и от Съюза на учените в България.

За постижения в науката наградата "Еврика" се присъжда на д-р Александър Сираков, роден през 1991 г. във
Враца. Той завършва средното си образование през 2010 г. в Природо-математическата гимназия "Акад. Иван
Цанов" във Враца с интензивно изучаване на английски език. През 2016 г. завършва Медицинския университет в
София. От началото на 2017 г. е лекар-специализант по образна диагностика и интервенционална
неврорентгенология в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София. През 2021 г. придобива специалност по образна
диагностика. Д-р Сираков има забележителна научна дейност в краткия си професионален път, доказателство за
което са редицата му специализации, стажове и курсове по интервенционална неврорентгенология в Щутгарт,
Париж, Новосибирск, Буенос Айрес и др. Общият брой научни трудове за целия творчески период на д-р Сираков
обхваща 50 научни публикации на български и английски език, един дисертационен труд, една монография на
български език и един сборник на английски език. Събирателната книга на английски език е първият в света
референтен сборник за лечение на мозъчни аневризми, в който участват световнопризнати имена в
интервенционалната неврорентгенология. Постоянният му стремеж към усъвършенстване, съчетан с упоритост и
задълбоченост, намират израз в активното му членство в Българската асоциация по радиология, в Българския
лекарски съюз и в European Society of Radiology.

Д-р Александър Сираков получава съвместната награда на фондацията "Еврика" и на Съюза на учените в
България за отличната защита на дисертационен труд на тема "Временно-стент асистирано койлиране".
Наградата му беше връчена от председателя на Българската академия на науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски.
Резултатите от дисертацията са публикувани в три статии в списания с импакт фактор, които са цитирани 32 пъти
от чужди автори.

За млад изобретател беше отличена Елица Петкучева, която е родена през 1988 г., като тя също получи наградата
си от акад. Юлиан Ревалски. Петкучева завършва средното си образование през 2007 г. в СОУ "Христо
Смирненски" в Гулянци. През 2011 г. се дипломира като бакалавър в ХТМУ в София, в специалността
"Биотехнологии", а през 2013 г. като магистър в същия университет със специалността "Водородни технологии". От
септември 2017 г. е асистент в Секцията "Водородни системи с полимерен електролит" на Института по
електрохимия и енергийни системи "Акад. Е. Будевски" (ИЕЕС) при БАН. Успешно защитава докторантура в
направлението "Електрохимия, включително химически източници на ток" на ИЕЕС при БАН през 2018 г. Голям
принос за израстването на Елица Петкучева като учен с обещаващ научен потенциал имат реализираните три
научни специализации в Швейцария и Германия. Участвала е в разработването и реализацията на 15 проекта и
грантове, финансирани от национални и международни изследователски програми. Елица Петкучева е носител на
над 20 научни награди от национални и международни конференции и конкурси.

Наградата "Еврика" се присъжда на Елица Петкучева като съавтор в изобретението "Метод за синтез на електрод
за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород". Изобретението е свързано с
нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, с методи за производството и потенциалното им
приложение. Обещаваща алтернатива за съхранение на енергия представлява водородът, който е екологично
чист източник на енергия. Елица Петкучева е съавтор на още две изобретения.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом беше наградена Мария Тодорова - съавтор в пет
изобретения, регистрирани като полезни модели със съществен дял на участие. Патентованите активни
компоненти от слуз на охлюви са включени в нови продукти, които се предлагат на българския и международен
пазар. Икономическият ефект от разработените продукти възлиза на над 2 000 000 лева.

За млад мениджър беше отличен Христо Пеев, роден през 1991 г. Той се занимава с програмиране още от
гимназиалните си години. Завършва бакалавърска степен по "Компютърни науки" и магистратура "Управление на
иновациите и технологиите" в Университета на Бат във Великобритания. Завръща се в България и започва работа
като софтуерен инженер за компанията ScaleFocus. На 23 години се присъединява към стартъп проекта Leap -
социална мрежа за любителите на екстремни спортове, която в първите месеци след създаването си достига над
5000 активни потребители. Инициатор е на няколко стартъп компании и е активен посланик на идеята за гъвкава
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дистанционна работа, чрез която се осигурява баланс между кариерата и личния живот на хората. През 2015 г.
основава Motion Software - компания, която поставя служителите си на първо място и която за две години се
превръща в глобален доставчик на решения и услуги за разработка на софтуер в областта на финтек,
здравеопазване, образование и блокчейн технологии.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом беше награден Димитър Платов - съосновател и собственик
на "Бъзонада" ООД, за създаване и развитие на бизнес въз основа на традиционни за българите вкусове и
природни ресурси.

За млад фермер наградата получи Тихомир Тачев, роден през 1997 г. Завършил е бакалавърска степен по "Бизнес
икономика" в Тракийския университет в Стара Загора. Занимава се с пчеларство и е регистриран като земеделски
производител в село Асеновец, община Нова Загора. Започва като хоби със седем пчелни семейства, полагайки
усилия да изучава задълбочено пчеларството като наука. Бройките на пчелните му семейства започват да се
увеличават през годините на 27 през втората, 40 през третата, 65 - през четвъртата, а сега вече са 270,
разположени на два пчелина.

Въпреки проблемите през последните години, свързани с инфлацията и поскъпването на всички разходи за
отглеждане на пчелите между 50 и 100 процента, Тихомир Тачев се старае и намира оптимална среда за работа и
реализация на пазара. Занимава се активно с подвижно пчеларство. През активния период премества кошерите
на различни паши, с цел по-високи добиви и по-разнообразен асортимент.

На тържествената церемония бяха прочетени поздравителни адреси от вицепрезидента Илияна Йотова, от
българския еврокомисар Мария Габриел, от председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка
Такева.

На тържеството бяха връчени и удостоверенията на стипендиантите на фондация "Еврика" за учебната 2022/2023
година. На 42-ма ученици и студенти с изявени способности в науката и техниката бяха присъдени стипендии.

Сред присъствалите на церемонията бяха Петър Кънев - заместник-председател на Комисията по икономическа
политика и иновации в Народното събрание, Валентина Танева - съветник по образование на президента, акад.
Кирил Боянов - председател на Управителния съвет на фондация "Еврика", председателят на Съюза на учените в
България проф. Диана Петкова, акад. Николай Витанов - заместник-ректор на Софийския университет "Св.
Климент Охридски", Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

/ХК/

Тържественото награждаване на лауреатите на наградите "Еврика" за 2022 г. за постижения в науката и за най-
добър млад мениджър, изобретател и фермер се състоя тази вечер в НДК. Организатор на инициативата е
фондацията "Еврика".
Наградите "Еврика" се връчват за тридесет и трети пореден път за млад мениджър, за тридесет и втори път за
млад фермер и млад изобретател, за двадесет и седми път за постижения в науката. Те се присъждат на млади
хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в
управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански
дейности. Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 35 години. Те са излъчени от обществени и стопански
организации, от университети и научни институции, а окончателният избор се осъществява от специализирани
комисии във всяка област. Наградата за постижения в науката е съвместна и се присъжда от фондацията "Еврика"
и от Съюза на учените в България.
За постижения в науката наградата "Еврика" се присъжда на д-р Александър Сираков, роден през 1991 г. във
Враца. Той завършва средното си образование през 2010 г. в Природо-математическата гимназия "Акад. Иван
Цанов" във Враца с интензивно изучаване на английски език. През 2016 г. завършва Медицинския университет в
София. От началото на 2017 г. е лекар-специализант по образна диагностика и интервенционална
неврорентгенология в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София. През 2021 г. придобива специалност по образна
диагностика. Д-р Сираков има забележителна научна дейност в краткия си професионален път, доказателство за
което са редицата му специализации, стажове и курсове по интервенционална неврорентгенология в Щутгарт,
Париж, Новосибирск, Буенос Айрес и др. Общият брой научни трудове за целия творчески период на д-р Сираков
обхваща 50 научни публикации на български и английски език, един дисертационен труд, една монография на
български език и един сборник на английски език. Събирателната книга на английски език е първият в света
референтен сборник за лечение на мозъчни аневризми, в който участват световнопризнати имена в
интервенционалната неврорентгенология. Постоянният му стремеж към усъвършенстване, съчетан с упоритост и
задълбоченост, намират израз в активното му членство в Българската асоциация по радиология, в Българския
лекарски съюз и в European Society of Radiology. 
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Д-р Александър Сираков получава съвместната награда на фондацията "Еврика" и на Съюза на учените в
България за отличната защита на дисертационен труд на тема "Временно-стент асистирано койлиране".
Наградата му беше връчена от председателя на Българската академия на науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски.
Резултатите от дисертацията са публикувани в три статии в списания с импакт фактор, които са цитирани 32 пъти
от чужди автори.
За млад изобретател беше отличена Елица Петкучева, която е родена през 1988 г., като тя също получи наградата
си от акад. Юлиан Ревалски. Петкучева завършва средното си образование през 2007 г. в СОУ "Христо
Смирненски" в Гулянци. През 2011 г. се дипломира като бакалавър в ХТМУ в София, в специалността
"Биотехнологии", а през 2013 г. като магистър в същия университет със специалността "Водородни технологии". От
септември 2017 г. е асистент в Секцията "Водородни системи с полимерен електролит" на Института по
електрохимия и енергийни системи "Акад. Е. Будевски" (ИЕЕС) при БАН. Успешно защитава докторантура в
направлението "Електрохимия, включително химически източници на ток" на ИЕЕС при БАН през 2018 г. Голям
принос за израстването на Елица Петкучева като учен с обещаващ научен потенциал имат реализираните три
научни специализации в Швейцария и Германия. Участвала е в разработването и реализацията на 15 проекта и
грантове, финансирани от национални и международни изследователски програми. Елица Петкучева е носител на
над 20 научни награди от национални и международни конференции и конкурси. 
Наградата "Еврика" се присъжда на Елица Петкучева като съавтор в изобретението "Метод за синтез на електрод
за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород". Изобретението е свързано с
нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, с методи за производството и потенциалното им
приложение. Обещаваща алтернатива за съхранение на енергия представлява водородът, който е екологично
чист източник на енергия. Елица Петкучева е съавтор на още две изобретения.
За отлично представяне в конкурса с почетен диплом беше наградена Мария Тодорова - съавтор в пет
изобретения, регистрирани като полезни модели със съществен дял на участие. Патентованите активни
компоненти от слуз на охлюви са включени в нови продукти, които се предлагат на българския и международен
пазар. Икономическият ефект от разработените продукти възлиза на над 2 000 000 лева.
За млад мениджър беше отличен Христо Пеев, роден през 1991 г. Той се занимава с програмиране още от
гимназиалните си години. Завършва бакалавърска степен по "Компютърни науки" и магистратура "Управление на
иновациите и технологиите" в Университета на Бат във Великобритания. Завръща се в България и започва работа
като софтуерен инженер за компанията ScaleFocus. На 23 години се присъединява към стартъп проекта Leap -
социална мрежа за любителите на екстремни спортове, която в първите месеци след създаването си достига над
5000 активни потребители. Инициатор е на няколко стартъп компании и е активен посланик на идеята за гъвкава
дистанционна работа, чрез която се осигурява баланс между кариерата и личния живот на хората. През 2015 г.
основава Motion Software - компания, която поставя служителите си на първо място и която за две години се
превръща в глобален доставчик на решения и услуги за разработка на софтуер в областта на финтек,
здравеопазване, образование и блокчейн технологии.
За отлично представяне в конкурса с почетен диплом беше награден Димитър Платов - съосновател и собственик
на "Бъзонада" ООД, за създаване и развитие на бизнес въз основа на традиционни за българите вкусове и
природни ресурси.
За млад фермер наградата получи Тихомир Тачев, роден през 1997 г. Завършил е бакалавърска степен по "Бизнес
икономика" в Тракийския университет в Стара Загора. Занимава се с пчеларство и е регистриран като земеделски
производител в село Асеновец, община Нова Загора. Започва като хоби със седем пчелни семейства, полагайки
усилия да изучава задълбочено пчеларството като наука. Бройките на пчелните му семейства започват да се
увеличават през годините на 27 през втората, 40 през третата, 65 - през четвъртата, а сега вече са 270,
разположени на два пчелина.
Въпреки проблемите през последните години, свързани с инфлацията и поскъпването на всички разходи за
отглеждане на пчелите между 50 и 100 процента, Тихомир Тачев се старае и намира оптимална среда за работа и
реализация на пазара. Занимава се активно с подвижно пчеларство. През активния период премества кошерите
на различни паши, с цел по-високи добиви и по-разнообразен асортимент.
На тържествената церемония бяха прочетени поздравителни адреси от вицепрезидента Илияна Йотова, от
българския еврокомисар Мария Габриел, от председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка
Такева.
На тържеството бяха връчени и удостоверенията на стипендиантите на фондация "Еврика" за учебната 2022/2023
година. На 42-ма ученици и студенти с изявени способности в науката и техниката бяха присъдени стипендии.
Сред присъствалите на церемонията бяха Петър Кънев - заместник-председател на Комисията по икономическа
политика и иновации в Народното събрание, Валентина Танева - съветник по образование на президента, акад.
Кирил Боянов - председател на Управителния съвет на фондация "Еврика", председателят на Съюза на учените в
България проф. Диана Петкова, акад. Николай Витанов - заместник-ректор на Софийския университет "Св.
Климент Охридски", Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 

Обявяваме класацията на 15-те в МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2023! 
Публикуваме временната класация по категории. Напомняме, че само 7 проекта ще достигнат до финал.
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Класацията може да се промени много, защото за учениците и учителите предстои време за обучение, доработка
на проектите и видео представяне на каузата! 
Следва: 
ВИДЕО: На полуфиналистите им предстои работа! Очакваме да създадат кратко - до 3 минути видео, с което да
визуализират своята кауза и да убедят журиращите, че именно техния проект заслужава финасиране. 
ОБУЧЕНИЕ: На 4-ти февруари ще проведем среща с онлайн обучение. Запазете си съботата, за да бъдем заедно,
да се опознаем, а обучителите да ви дадат инструкции и задания за доработка на проектите. 
Числото след всеки проект е сбор от точките от четирите критерия, по които оцениха 7-те членове на журито.
Максималният възможен брой точки е 140, но нямаме проект, който да го е постигнал. Това показва единствено,
че предстои работа по идеите и бюджетите на проектите! 
Критериите, по които са оценени проектите по скала от 0 до 5 точки, са: 

Оригиналност на идеята и сериозност на проблема, който решава
Мотивация и аргументация на екипа
План за изпълнение и реализация
Изчерпателен разчет на бюджета и реалистична прогноза за разхода

В седмото издание на конкурса жури на проекта са:
Бистра Георгиева – Създател и Директор на "Детска Лидерска Академия", преводач Валерия Чанкова –
Журналист, 20 години стаж в телевизия / bTV и Nova/, сега продуцент в bTV Новините Десислава Еленкова -
Мениджър "Маркетинг и комуникации" на "ЗД Евроинс" АД – партньори и дарители в конкурса д-р Миглена
Дамянова - Старши учител по философия и гражданско образование МГ "Баба Тонка Русе" Русе, д-р по философия
на правото и политиката. Председател на областна комисия за оценяване на проекти на Национална олимпиада
по "Гражданско образование". Милена Андреева – Служител в Администрацията на Министерския съвет, с
дългогодишен опит в сферата на младежките политики като директор на дирекция "Младежки политики" към
Министерство на младежта и спорта. Татяна Христова – Професионален коуч на лидери, сертифициран от
Международната Коучинг Федерация и консултант по професионално и личностно развитие. Теодора
Бакърджиева – Изпълнителен директор на "Български Дарителски Форум" 
Номерираните проекти продължават напред! 
Тема 1. Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда

1. Добре дошли в страна Финансия, Враца ⇒ 118 точки 2. Дигитален приятел, София ⇒ 114 точки 3. Мисия
Добро, София ⇒ 112 точки 4. Информираността – ключът към успешното бъдеще, София ⇒ 108 точки 5. Предай
нататък радостта, Пловдив ⇒ 108 точки 6. Дари топлина, Кубрат ⇒ 95 точки ———————— Герои в истинския
живот, София ⇒ 92 точки
Нови приятели, Сливен ⇒ 91 точки Ако можеш помогни, ако имаш нужда си вземи, Мездра ⇒ 84 точки Растем в
доброта и съпричастност, Асеновград ⇒ 79 точки 
Тема 2. Съхраняване на музикалното наследство на България 
1. Катерина мома по света, Стара Загора ⇒ 106 точки 2. Четири български момичета, Стара Загора ⇒ 103 точки 3.
Съхраняване и популяризиране на музикалното наследство в област Ловеч, Тетевен, гр. Априлци, гр. Ловеч, с.
Черни Осъм, гр. Ябланица ⇒ 93 точки 
———————— Музикални трепети/Искри от миналото,, гр. Кюстендил ⇒ 87 точки
Подари усмивка с песен, Горна Оряховица ⇒ 80 точки 
Тема 3. Екология /опазване и грижа за околната среда/ 
1. Рециклирай с кауза, гр. Бургас ⇒ 116 точки 2. ЕКО УПКО, гр. Кърджали ⇒ 81 точки 3. Global Menu, София ⇒ 80
точки 
———————— Chestnut forest, гр. Петрич ⇒ 79 точки
Мръсната страна на България, София ⇒ 72 точки 
Тема 4. Иновативно предприемачество с кауза 
1. Добротворците печелят, Силистра ⇒ 104 точки 2. Шевици за бъдеще, София ⇒ 98 точки 3. Ловци на проекти,
София ⇒ 95 точки 
———————— Sun Energy, гр. Петрич ⇒ 63 точки
Децата на България, София ⇒ 53 точки 
Авторите на всеки един проект, който не е класиран, могат да получат обратна връзка, за да подобрят и развият
идеите си за следващо класиране.
Успех на полуфиналистите в работата им до финално класиране! 

Едноименната фондация награди за 33-та поредна година млад мениджър, учен, изобретател и фермер

Софтуерен инженер, лекар, специалист по водородни технологии и пчелар са новите носители на наградите на
фондация "Еврика", която връчи традиционните си отличия за най-добър млад мениджър, изобретател, фермер и
учен. Кандидатите се излъчват от обществени и стопански организации,научни звена и университети,
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неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във
всяка област. Ограничителното условие е номинираните да не са по-възрастни от 35 години.

Най-добър "Млад мениджър" на 2022 г. е Христо Пеев - софтуерен инженер и сериен предприемач с над 10 години
опит. Той е бакалавър по "Компютърни науки" и магистър по "Управление на иновациите и технологиите" от
University of Bath във Великобритания. След завръщането си в България работи като софтуерен инженер за
ScaleFocus.

Общо 57 кандидатури бяха подадени. Иновации, развитие и нови пазари ще преследват шестте наградени екипи,
разпределяйки си награден фонд от 31 000 лв.

С емоционална церемония и приповдигнато настроение на 26 януари приключи шестото издание на "Академия за
местни предприемачи" – програма за подкрепа на стартиране и развитие на малък бизнес в
тютюнопроизводителните регион – Кърджали, Хасково, Благоевград, Силистра и Шумен. "Академия за местни
предприемачи" е третият панел от програмата "Забавно лято, грижовна есен", финансирана от "Филип Морис –
България, осъществявана от Център Ринкър на Фондация Bcause.

Шест екипа предприемачи спечелиха безвъзмездно финансиране в общ размер от 31 000 лв. за реализиране на
своите бизнес идеи по места. Това е рекорд за програмата – за първи път се финансират шест проекта –
интересът към програмата расте, конкуренцията е голяма, а журито е все по-затруднено в избора си.

Общо 57 екипа кандидатстваха с идеи за Академията през 2022 г. След проведените интервюта на следващ етап
за обучения бяха допуснати 13 екипа. В три поредни уикенда предприемачите участваха в лекции и упражнения,
усвоявайки бизнес знания и стратегии. Екипите дискутираха своите идеи, опознаха се и станаха част от
разрастващата се общност на "Академия за местни предприемачи".

След обученията и консултациите с ментори, 13-те екипа разработиха бизнес планове, които представиха пред
журито на Големия финал на 26 януари в хотел "Астория". Водещ на връчването на наградите бе Стефан Щерев,
дългогодишен и вдъхновен поддръжник на програмата, а седемчленното жури имаше тежката задача да определи
наградените.

Журито бе в състав: Елица Баракова - изпълнителен директор на Фондация BCause, Диляна Якова - мениджър
"Регулации и устойчиво развитие" във Филип Морис България, Мартина Григорова - изпълнителен директор на SIS
Credit, Емил Шекерджийски – основател на Networking Premium Coworking, Цветан Филев - председател на
Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Веселин Димитров - редакционен директор на Forbes
България, и Деница Соколова – мениджър "Проекти" в Дарик радио,

Наградените са:

Проектът "Вавакада" от Силистра е големият победител тази година с награда от 10 000 лв. Зад това необичайно
име стоят Владислав Костов и Даниела Костова - брат и сестра, които съчетават високотехнологично 3Д
принтиране и принципа на кръговата икономика в родния си град. Бизнес моделът им е с напълно затворен цикъл
- от събирането на пластмасови бутилки, през шредиране и гранулиране на събраната пластмаса, производство
на филамент и изработка на нови арт материали от рециклирана пластмаса.

Гергана Савова и Любомира Бамбова от Гоце Делчев получиха 8 000 лв. Те са създателките на плетени
обиколници с марката "Blossom Bay Décor". Благодарние на наградата ще разширят дейността си и ще създадат
нов продукт – легълца за домашни любимци.

Симона Боева и Румен Боев от Хасково пък спечелиха 6 000 лв. за "Усмихнатите творения" – ръчно изработени
индивидуални подаръци за деца и възрастни, в които Симона влага цялото си сърце и за които ще има повече
място в работилница, която ще ремонтират, и ще създадат още едно работно място.

Ренета Хаджийска получи 3 000 лв. за "Спортът е здраве". Ренета управлява малка фитнес зала в Кърджали,
където предлага нов вид тренировки за жени с уредите Power Plate /Power Bike, които спомагат не само за добрата
форма, но имат и ред положителни влияния за здравето. С наградата Ренета ще може да се запише на курс за
диетолог, за да предлага комплексна услуга на клиентите си.

Александрина Пандурска от Благоевград също получи 3 000 лв. за проекта си "Прабаба" - работилница и
магазинче за ръчно правени плетива. Ще научи всички желаещи да плетат и ще радва жителите на града с
плетените си творения.

Заглавие: Шест наградени проекта в шестото издание на Академия за местни предприемачи

Дата: 01.02.2023 10:59
Медия: Флагман.бг

https://www.flagman.bg/article/285800


Поощрителна награда от 1 000 лв. получиха и Ивелина Христозова и Силвия Савова от Димитровград за своя
проект IVspired By Candles. Те са превърнали хобито си в бизнес, като правят ръчно ароматни свещи, изработени
от натурални восъци и аромати, вдъхновени от преживявания за уютни моменти.

"Всички финалисти се представиха отлично и беше трудно да решим кого да наградим. Победителите, все
пак, се отличиха с ясни планове, отдаденост към това, което правят, амбиция за растеж, за социален и
екологичен отпечатък" – каза Елица Баракова от Фондация BCause.

"Когато преди 8 години искахме да направим нещо градивно за тютюнопроизводителните региони в
страната, започнахме да подкрепяме най-уязвимите общности – децата и възрастните хора. Резултатите
бяха невероятни и за да развием подкрепата, след две години включихме и компонент за насърчаване на
активните хора – предприемачите. Днес, 6 години по-късно, вдъхновението ни от срещите с мотивирани да
успеят и да работят в родните си места хора, е все по-голямо", разказа Диляна Якова от Филип Морис.

През цялото време всички – конкуриращите се предприемачи, хората от журито, членовете на екипа и менторите
неведнъж повтаряха, че на големия финал всички са победители, защото са научили много, създали са нови
контакти, открили са хоризонти и възможности и вече са част от общността на Академията.

Според думите на Явор Гочев, Център Ринкър: "Наградата е черешката на тортата, а на тортата се
насладихме в процеса на работата и общуването в рамките на обученията. А най-доброто е, че този
формат достига до региони, където подобно насърчаване на предприемачеството е рядкост".

Дългосрочната програма е част от инициативите на Филип Морис България за социална отговорност и стратегията
им за устойчиво развитие – с нея се подкрепят тютюнопроизводителните общности в следните области: летни
образователни академии за деца от 1-ви до 7-ми клас, обучения за учители в методите на неформалното
образование, подкрепа за местни предприемачи за стартиране на бизнес в тези региони и специализирани
медицински прегледи за възрастните хора. За изминалите 8 години програмата обхвана над 3 255 деца между 7 и
14 г., 117 учители, 1 418 възрастни хора в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни
региона. От кандидатствалите над 300 бизнес идеи 65 предприемачески екипа преминаха през обучения, като 19
от тях получиха безвъзмездно финансиране.

От старта на програмата до момента в нея са инвестирани над 1,7 милиона лева. Партньори на фондация BCause
и нейния Център за предприемачество и обучения "Ринкър" в осъществяването на програмата са Народно
читалище "Бъдеще сега", Българската болнична асоциация и местните общински администрации.

Фондацията отличи най-добър млад мениджър, учен, изобретател и фермер

За 33-ра поредна година фондация "Еврика" връчи наградите си за постижения в науката и за най-добър млад
мениджър, изобретател и фермер. Условие е кандидатите да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за
носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от
неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във
всяка област.

Наградите "Еврика" 2022 са присъдени на:

За постижения в науката награда получи д-р Александър Сираков – лекар-специализант по образна диагностика в
УМБАЛ "Свети "Иван Рилски" – София. Наградата се присъжда за отлична защита на дисертационен труд на тема
"ВРЕМЕННО-СТЕНТ АСИСТИРАНО КОЙЛИРАНЕ"., за което му е присъдена образователна и научна степен
"Доктор". За пръв път в света е въведена техника на временно-стент асистирано койлиране с Comaneci стент и
неговите разновидности на руптурирали мозъчни аневризми с широки шийки в състояние на субарахноидална
хеморагия. Резултатите от дисертацията са публикувани в 3 статии в списания с импакт фактор, които са цитирани
32 пъти от чужди автори.

За млад изобретател награда получи Елица Петкучева – асистент в Секция "Водородни системи с полимерен
електролит" на Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Е. Будевски" /ИЕЕС/ при БАН. Наградата й се
присъжда като съавтор в изобретение "Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за
реакцията на отделяне на кислород", регистрирано като американски патент. Изобретението касае нови
катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение.
Елица Петкучева е съавтор на още две изобретения, регистрирани като полезни модели, а именно: "Електролизна
клетка за тестване на мембранни електродни пакети"; "Модулна електролизна клетка за производство на
оксиводородна смес".

Заглавие: Това са носителите на наградите "Еврика" за 2022

Дата: 01.02.2023 11:05
Медия: Economy

https://www.economy.bg/bulgaria/view/53801/Tova-sa-nositelite-na-nagradite-Evrika-za-2022-


Диплом за отлично представяне в конкурса за млад изобретател получи Мария Тодорова – съавтор в пет
изобретения, регистрирани като полезни модели със съществен дял на участие (20-50%). Патентованите активни
компоненти от слузта на охлювите са включени в нови продукти, които се предлагат на българския и
международен пазар. Икономическият ефект от разработените продукти възлиза на над 2 000 000 лева.

За млад мениджър награда получи Христо Пеев – основател и изпълнителен директор на Motion Software и главен
мениджър "Иновации" на Еxadel. Специализираното жури присъди наградата "Еврика" за най-добър млад
мениджър на 2022 година на Христо Пеев за: глобална визия и подход в развитието на бизнеса и значими бизнес
резултати; иновативен управленски подход в търсенето, експериментирането и прилагането на работещи
управленски идеи и практики; изявено бизнес лидерство.

С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда беше отличен: Димитър Платов – съосновател и
собственик на "Бъзонада" ООД – мотиви – за създаване и развитие на сериозен бизнес въз основа на
традиционни за българите вкусове и природни ресурси; решителност, гъвкавост и постигнати резултати в
производствената дейност и реализацията на продуктите.

За млад фермер награда взе Тихомир Тачев – земеделски производител и пчелар от село Асеновец, община Нова
Загора – Завършил е бакалавърска степен по "Бизнес икономика" в Тракийски университет – Стара Загора.
Отглежда 270 пчелни семейства, разположени на два пчелина.

В Икономически университет – Варна официално беше открито споделено пространство Coworking Space за
студентите, създадено с подкрепата на УниКредит Булбанк. То се намира на етаж Н – 4 в академичната сграда и в
неговата уютна атмосфера младите хора ще имат възможност да се срещат, за да обменят идеи, да работят
заедно в екип, да учат и да творят, развивайки талантите си.

Сред гостите на събитието бяха: Андреа Тониети – директор "Хора и култура" и член на Управилтелния съвет на
УниКредит Булбанк, Борислав Генов – главен директор "Банкиране на дребно" и член на Управителния съвет на
УниКредит Булбанк, Христо Рафаилов – регионален директор на УниКредит Булбанк за Варна, проф. д-р Евгени
Станимиров – ректор на ИУ – Варна, академичното ръководство на ИУ – Варна, представители на Студентския
съвет, преподаватели, служители, студенти.

Според традициите в университета символичната бяла лента беше прерязана от Христо Рафаилов и проф.
Станимиров, а г-н Тониети написа своето послание към студентите в почетната книга на дарителите на ИУ –
Варна: "Мисли и мечтай смело! Учи и работи упорито! И се наслаждавай на всеки ден от своето пътешествие!"

В изказването си Андреа Тониети акцентира на ангажираността на УниКредит Булбанк към развитието на
образованието като създава възможности за растеж и по-добра среда в университетите.

Андреа Тониети получи от проф. Станимиров почетна грамота за дарител на Икономически университет – Варна.
УниКредит Булбанк е стратегически партньор на висшето училище.

"Светът е различен. С лекота говорим за изкуствен интелект, дигитална трансформация, дълбоки иновации, мета-
вселени, дигитални имунни системи и др. Безспорна необходимост е паралелно с висок изкуствен интелект да
развиваме и висок естествен интелект. Една от предпоставките за това е общуването, споделянето, развиването
на критичното мислене." – заяви в приветственото си слово ректорът проф. д-р Евгени Станимиров и подчерта:
"Последните няколко месеца бяха особено ползотворни при работата ни с УниКредит Булбанк, в резултат на което
днес прерязахме лентата на висок клас споделено пространство на територията на Икономически университет-
Варна. Вярвам, че с това създаваме предпоставки за общуване и споделяне на идеи."

Вижте повече във видеото.
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В навечерието на Деня на влажните зони 2-ри февруари Българска фондация "Биоразнообразие" и Сдружение
Зелени балкани организират онлайн среща-дискусия. Събитието се провежда с подкрепата на РИОСВ Пловдив по
проект "Натура 2000. Нови хоризонти".

Проект "Природата няма глас, тя има нас" се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия, България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За важността на проблема и защо на някои наши територии влажните зони са изчезнали и трябва спешно да се
възстановят и какви законодателни промени са необходими, за да бъде опазено богатството на България –
интервю с биолога Христо Николов от Сдружение "Зелени балкани".

"Осъзнаването на това, че ние сме много, а планетата ни е малка и ни чакат много тежки проблеми, става през
далечната 1971 г., когато световната научна общност, политиците тръгват по пътеката на международното
съгласуване и е подписан първият международен договор - Световната конвенция за защита на влажните зони".

По думите на Николов, само с общи усилия можем да опазим планетата, а най-уязвимите и екосистеми са
влажните зони. Това са реките, езерата, сладководните крайбрежия на моретата и океаните. Дори и без човешка
намеса, влажните зони се променят от 3 до 25 пъти по-бързо от горите, които стотици и хиляди години могат да
бъдат устойчиви.

България е една от първите страни, макар и по време на тоталитарния си режим, която е ратифицирала
международната конвенция през 1974. Цел на онлайн дискусията е участниците в нея да направят ретроспекция
на политиката на управлението на влажните зони в България.

"Поради лошата политика има уникални влажни зони, които дори не са включени в списъка на Конвенцията и това
показва, че тази политика е неадекватна".

Николов уточни още, най-голямата влажна зона в България се намира в пловдивското поле - това са големите
оризища, които са изкуствен обект изцяло, но заради развитието на поминъка над 80 години те са се превърнали в
специфична екосистема с много високо природно значение.

Всички усилия за възстановяване и обявяване на нови защитени територии обаче са направени от
неправителственият сектор по международни проекти, а държавата в същото няма адекватна политика за
поддържането им, подчерта Христо Николов.

"Държавата трябва да повиши отговорността си към влажните зони и да ги поддържа адекватно и финансово, и
нормативно. Трябва да се променят една серия от нормативни условия в Закона за защитените територии и в
Закона за биологичното разнообразие, особено тези, които са свързани с отношението на общините към
влажните зони. България като държава, прави много малко от това, което може да направи".

Интервю - звуковия файл:

Състезание за най-добре поддържана брада сред IT специалистите на софтуерна компания събра средства за
недоносените бебета. През станалата емблематична за бранша кампания IT Beards и с помощта на фондация
BCause, екипът на Scalefocus направи дарение за каузата на "Нашите недоносени деца".

В края на 2022, кампанията в България, Северна Македония и Турция, премина под мотото "Грижим се един за
друг и заедно създаваме промяна". IT Beards e традиционна за компанията инициатива, в която колеги се
включват в състезание за най-добре поддържана брада. Чрез гласуване се генерират постъпления, които се
насочват към избраната кауза. За целта е изградена специална платформа, която поддържа снимките,
гласуването, безкасовите плащания към фондацията и по този начин гарантира на потребителите изцяло
дигитално преживяване в духа на работата от разстояние. Освен мъже, през 2022 за първи път със снимки с
фалшиви бради и мустаци се включиха и дамите от компанията и през забавлението значително увеличиха
постъпленията.
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IT Beards e страхотен пример за това – почти една трета от екипа припозна кампанията и активно допринесе за
нея. Включиха се колеги от трите държави, в които присъстваме, както и хора извън компанията, които искат да
подкрепят децата, коментира Иван Иванов, главен изпълнителен директор на Scalefocus.

IT Beards се случва всяка година през м. ноември и минава под знака на глобалното движение Movember. Освен
дарителството, инициативата има за цел да информира за рисковете за мъжкото здраве и да провокира грижа за
себе си и най-близките. През 2022 г. за първи път кампанията надскочи тази рамка и обедини както мъже, така и
дами, в подкрепа на здравето на най-малките.

За нас е от значение всяка подкрепа на каузата ни, но не по-малко важно е да виждаме как тя се разпространява
и добрият пример се предава от човек на човек. Много е мотивиращо и за нашата работа да виждаме цели екипи,
обединени с грижа към най-малките герои и техните семейства. Искрено ни вълнува всеки жест, всяка усмивка от
любов към живота, всеки споделен миг и подадена ръка, коментира Моника Златанова от Фондация "Нашите
недоносени деца".

Голям процент от учениците отпадат, докато стигнат до края на средното си образование. Транспортът е един
от факторите за това. Другите два са учебниците и храненето. Това обясни пред БНР Огнян Исаев, който е
програмен директор "Образование" във фондация "Тръст за социална алтернатива".

"Политическите партии казват, че образованието е приоритет. Приоритетите обаче имат реални измерения.
Когато се правят политики те трябва да имат такива-транспорт, храна и учебници", призова той в предаването
"Преди всички".

Последното НС, което беше разпуснато вчера, реши да има безплатни учебници за учениците до 12 клас.

Фондация "Тръст за социална алтернатива" подпомага деца, които имат проблем с достъпа до образование по
логистични причини. Предоставя им и учебници.

"Един от основните проблеми е, че няма данни за броя на учениците, които се налага да пътуват до училище.
Така е трудно да се правят прогнози и политики".

От 550 ученици, участващи в тяхната програма за подпомагане, за половината се осигурява транспорт, посочи
Исаев.

"На някои места общините осигуряват транспорт, на други-училищата, но няма централизирана информация".

Проблемът с логистиката на учениците има няколко аспекта, посочи той.

"Първо лошата транспортна свързаност в България. Не във всяко населено място има спирка или жп гара.
Местната и централната власт нямат възможност да влияят върху цените или разписанието на превозвачите в
областта. Това дава възможност за сериозна спекула".

Има деца, които искат да стигнат до училище, но не могат, заяви Исаев.

"При това по причини, които не са само финансови. Има решение, просто трябва по-добра синергия между
институциите"

Има ситуации, в които децата приключват учебни занятия в 13 часа и се налага да стоят още 4-5 часа, защото
последният транспорт е в 19 часа, разказа Исаев.

"Това е време, в което могат фокусирано да учат".

Цялото интервю на Силвия Великова с Огнян Исаев може да чуете в звуковия файл.

Заглавие: Огнян Исаев: Има деца, които искат да стигнат до училище, но не могат

Дата: 03.02.2023 09:08
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Семинар по творческо писане в Созопол приема кандидати

Дата: 03.02.2023 08:34
Медия: News Maker

https://bnr.bg/post/101773989/kolko-dostapno-e-obrazovanieto-za-decata-koito-trabva-da-patuvat-do-uchilishtata-si-s-uchilishtni-avtobusi
https://newsmaker.bg/2023/02/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB/


Кандидатите за участие в Созополските семинари по творческо писане на фондация "Елизабет Костова" вече
могат да изпратят своите заявки. Отворената покана е за писатели в различни етапи на своето кариерно развитие,
без значение от тяхната възраст и местоживеене. Семинарът ще се проведе от 8 до 12 юни в Созопол. За участие
ще бъдат избрани десет кандидати – петима, пишещи на английски език, и петима, пишещи на български език. В
Созопол участниците имат възможност да създадат приятелства и професионални контакти с колеги, редактори и
издатели от цял свят. Краен срок за кандидатстване – 28 февруари. Созополският семинар по творческо писане
през 2023 г. ще се проведе с финансовата подкрепа на НФ "Култура", програма "Възстановяване и развитие на
частни културни организации".

Източник

Фондация BCause обявява Акселератор: Пролет 2023. Каним да кандидатстват неправителствени
организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ. 
Уважаеми колеги, 
Искате ли да се научите как вие като гражданска организация да правите още по-успешни дарителски кампании?
А ако все още не сте се пробвали – искате ли първият ви опит да бъде успешен, стига да следвате правилните
стъпки? 
Ако да – предстоящият "Акселератор: Пролет 2023" на фондация BCause е за вас, ако сте НПО, регистрирани по
ЗЮЛНЦ.
С Акселераторите ние насърчаваме и подкрепяме с нашата експертиза краткосрочни дарителски кампании.
Целта е повишаване на капацитета на избраните участници, както и увереността им, че могат да се справят по-
добре самостоятелно. 
На 9 февруари 2023 от 16:00 до 17:30 часа ще проведем онлайн Информационна среща за желаещите
организации. Участието се заявява чрез регистрация онлайн, като регистрираните участници ще получат линк в
Teams. 
На срещата ще чуете историите на кампании на 3 от участниците в предните Акселератори. Ще ви представим как
протича Акселераторът и какво да очаквате. Включване в Акселератора става с конкурс чрез попълване онлайн на
Формуляр. Ще изберем 10 организации, които са активни и отдадени на набирането на средства за своята работа.
Срокът за подаване на формуляра е 28 февруари 2023.
С какво да започнете още сега? Предлагаме Ви да попълните Въпросник за оценка на готовността за дарителска
кампания – ще оцените на какво ниво сте като капацитет, опит и ресурси!

График:

1 февруари – обявяване на Акселератор – пролет 2023

9 февруари – Информационна среща онлайн, участие след регистрация

28 февруари – срок за подаване на кандидатури

10 март – обявяване на избраните за участие

15-16 март – обучение онлайн

20 март – до края на кампаниите – активна работа с индивидуални ментори

3 април – 30 май – начало и край на кампаниите

30 май – четвърти Форум "Ускори успеха!"

За повече информация и консултации можете да се обърнете към Людмила Атанасова, Директор "Програми за
НПО"на lucy@bcause.bg, 02/9811901, 0884645 206.

Какви са резултатите от проведените досега три Акселератора – 30 организации проведоха общо 36 кампании, с
които успяха да наберат общо 271 118 лв. през двете дарителски платформи Platformata.bg и DMSbg.com и
директно с други финансови и материални дарения.

Повече подробности какво е Акселераторът, за кого е подходящ, дали Акселераторът е точно за вас, Календар - на
страницата на проекта.

Заглавие: Фондация BCause обявява началото на пролетния Акселератор за дарителски кампании на НПО

Дата: 02.02.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/127770-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-bcause-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0.html


"Акселератор 4: Пролет 2023 г." е част от поредица дейности в рамките на проект "Информиране, ангажиране,
успех!"

Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските
организации.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg

Пет от музикалните открития на "Бон-Бон" се включват в благотворителния мини сезон "Като две капки вода за
всяко дете", който NOVA реализира в партньорство с УНИЦЕФ България и ще излъчи на 12, 13 и 14 февруари от 20
ч.

Георги Цветанов, Богомила Янева, Алина Данчева, Васил Кънев и Александър Марков са на възраст между 8 и 12
години и формират пет от осемте дуета с бг звезди, които ще вълнуват зрителите в три изключителни вечери.

Всеки дует ще влезе в образа на различна знаменитост в името на три благотворителни каузи – "Закрила за всяко
дете", "Глас за всяко дете" и "Най-добър старт за всяко дете". Снимка: NOVA/Красена Ангелова

Богомила Янева е най-малкият участник във формата от школата на "Бон-Бон" и ще се бори за зрителските
симпатии в дует с поп дивата Маги Джанаварова. 8-годишното момиченце притежава качествата, които носят успех
на всеки творец – постоянство и любов към музиката, освен това е активен природозащитник и композитор на
песни. В момента работи върху авторска песен с LaTiDa. Снимка: NOVA/Красена Ангелова

Георги Цветанов ще видим в колаборация с актьорa с култов статус в Северозапада и отвъд Краси Радков.
Възрастовата разлика от 43 години между двамата не им пречи да синхронизират чувството си за хумор и да
заработят в страхотен тандем, като с помощта на Радков момченцето вече е отработило правилното
произношение на "л". Гого изучава виолончело в Музикалното училище и е победител във формата "Големите
малки" заедно с Александър Сано (2022).

Снимка: NOVA/Красена Ангелова

Алина Данчева е на 10 години и любовта й към музиката е наследствена. От мъничка обича да тананика свои
измислени истории и преживелици, а в школата на "Бон-Бон" този неин талант се усъвършенства за сцена. Учи
италиански език, ходи на езда и уроци по пиано. В "Като две капки вода за всяко дете" тя ще бъде дуетна
половинка на Вики Терзийска от Мастило. Снимка: NOVA/Красена Ангелова

Васил Кънев е на 8 и освен силата на музиката, владее таекуондо и карате. Отличник по математика, той показва
и добри умения на комуникатор, защото вече е успял да разплаче своята дуетна половинка Тити Папазов с
позицията си в подкрепа на децата в неравностойно положение. Снимка: NOVA/Красена Ангелова

Александър Марков е "като две капки вода" с характера на актьора Калин Врачански. Същото може да се каже и
за външния им вид, като прилика в различни възрасти. Алекс има главна роля във всички мюзикъли на "Бон-Бон" и
освен езика на приятелството, говори свободно френски и английски.

Заглавие: Кои са децата от новия сезон на "Като две капки вода"?

Дата: 02.02.2023 17:34
Медия: Меломан

Заглавие: Тегне ли екокатастрофа над Атанасовското езеро?

Дата: 02.02.2023 11:08
Медия: Българско национално радио

https://www.meloman.bg/cvetno/koi-sa-decata-ot-noviya-sezon-na-kato-dve-kapki-voda/
https://bnr.bg/post/101773553/tegne-li-ekokatastrofa-nad-atanasovskoto-ezero


Има опасност от екологична катастрофа в района на Атанасовското езеро заради изграждането на Северния
обход на града, предупреждават от Българската фондация "Биоразнообразие". Отводняването на трасето е
решено с максимална грижа към околната среда, заявиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Според
регионалната екоинспекция не е бил необходим ОВОС за проекта.

Покрай строежа на Северния обходен път, възникнаха спорове за това трябва или не да се извърши ОВОС заради
близостта с Атанасовското езеро и видовете, които го обитават. РИОСВ-Бургас взеха решение да не се прави
такава оценка. От Българската фондация "Биоразнообразие" го обжалваха, тъй като искаха яснота на рисковете от
строежа. БНР -Бургас поиска разяснения по темата от АПИ и РИОСВ-Бургас.

"Сега покрай строежа на пътя очакваме и много други инфраструктурни проекти - бензиностанции, жилищни
сгради, складове. Това ще засили притока на води към езерото.", заяви Спас Узунов от Българска фондация
"Биоразнообразие" в интервю за БНР Бургас. Относно възможността от екокатастрофа и последиците от строежа
на обходния път, той коментира:

"Южният охранителен канал на езерото отвежда сладките води към морето. Този канал е в очертанията на града -
кварталите Изгрев, Зорница, както и Парк "Езеро" и Морската градина. Проблемът при канала е, че той свършва
при конната база, където, обаче се стеснява и продължава в един тесен технологичен канал. Вкарва се един
голям обем вода в един канал, който е с малка проводимост. Три реки се вливат в този канал, както и
повърхностните и дъждовните води. При голяма урбанизация, както е сега със строежа на пътя, тези води се
формират много по-бързо. Това е предпоставка за неговото разрушаване, както и унищожаване на дигата на
езерото. Помпите на Атанасовското езеро нямат капацитета да прехвърлят тези големи количества води,
затова има опасност, както за езерото, така и за града. Може да се стигне и до наводнение на квартали като
"Зорница" и "Изгрев"."

Експертът предлага няколко решения на проблема-прекратяване на допълнителното заустване на канала,
осигуряване на повече място при конната база, където да се разлива канала и да се увеличи капацитета на
помпите, които служат за балансиране на водния режим в езерото.

В позицията си до БНР-Бургас от агенция "Пътна инфраструктура" заявяват, че при изготвянето на техническия
проект е разработено трасе, преминаващо през земеделски земи. Поради тази причина единственият вариант за
извеждането на повърхностните води е чрез окопи, тръбни колектори и линейни отводнители. По този начин
водите се извеждат от трасето. Предвидени са 15 броя водостоци и напречни отводнители, включително и 3 броя
сухи водостоци за преминаване на земноводни животни, както и изграждането на предпазни оградни мрежи за
защита на прелитащите птици, заявяват от АПИ. Те допълват, че са предвидени 3 изпарителни басейна, които да
задържат дъждовните води, да ги инфилтрират и постепенно да ги изпаряват. Решението е за монтиране и на 7
сепаратора за нефтопродукти при оттоците на всички водостоци, които се заустват в предпазния канал на
Атанасовското езеро. От становището не става ясно дали мерките са вече изпълнени.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите посочват, че се е преценило да не се прави ОВОС на
проекта за обходния път, тъй като в него са предвидени необходимите мерки, които да не допуснат
отрицателно въздействие на околната среда. В техническия проект са изпълнени изискванията, заложени в
решението на министъра на околната среда и водите, заявяват от инспекцията. Съгласно писмо от
Министерството на здравеопазването, трасето на пътя не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници
за питейно водоснабдяване на населени места. Предвидени са мерки за недопускане вливането на повърхностни
и дъждовни води от обходния път и съоръженията към него в Атанасовското езеро, поради което не се очаква
отрицателно въздействие върху лечебното калонаходище, посочват от екониспекцията.

В края на 2020 година от "Черноморски солници" АД са представили идеен проект да гравитачно вливане на
Южния охранителен канал в Черно море посредством изграждане на два успоредни тръбопровода с диаметър
120 мм, които да осигуряват канала срещу запушване с пясък от морските течения. Два месеца по-късно
дружеството, което е стопанисвало южния охранителен канал, прехвърля хидротехническото си съоръжение на
областния управител на Бургас, поясняват от регионалната инспекция. Необходимо е предприемане на спешни
мерки по обезпечаване реализацията на проекта, с който ще се предотврати нарушаване на водния режим и
запазване на Атанасовското езеро като един от редките и представителни типове влажни зони в Черноморсикя
биогеографски район, съхраняване на най-голямото видово разнообразие на птици в България и поддържане
солеността на водите му чрез технологията на традиционния солодобив, се посочва в писмото до БНР Бургас.

През тази година е предвидена проверка на обекта, за се проверят заложените условия, допълват от РИОСВ-
Бургас.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Заглавие: 15 млади екскурзоводи ще се обучават по проект 
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Стартира проектът "Обучение на ново поколение предприемачи в туризма в Източните Родопи", реализиран от
Училищно настоятелство "Пробуда" при СУ "Петко Рачов Славейков" – Кърджали и финансиран от фондация
"Америка за България". Първата публична изява по проекта бе неговото анонсиране сред обществеността чрез
пресконференция и открито набиране на желаещи да се включат в дейностите. На пресконференцията присъства
програмният директор на фондация "Америка за България" в направление "Културно-исторически и природен
туризъм" Юлиана Дечева, директорът на СУ "П. Р. Славейков" Милко Багдасаров и ръководителят на екипа
обучители Георги Кючуков. 15 млади хора на възраст от 18 до 29 години ще преминат теоретично и практическо
обучение за екскурзоводи, включително да станат лицензирани професионални такива. Това е инициатива на
местната общност, която цели да привлече млади хора в туристическия сектор и да ги мотивира да опознаят
красотите на Източните Родопи, богатствата на региона, в който да пожелаят да останат да работят и живеят.
Обучението ще се води от екип експерти в туризма начело с Георги Кючуков – известен екскурзовод и
дългогодишен преподавател по история в СУ "Петко Рачов Славейков". Той споделя, че проектът е първа стъпка
към осъществяване на една негова отдавнашна мечта – културно-историческото наследство на региона да бъде
представено пред многобройните туристи от наистина обучени и лицензирани хора, според законите на
държавата и правилата за извършване на екскурзоводското обслужване. Област Кърджали разполага с огромен
потенциал в областта на културно-историческия туризъм. Наличието на 551 официално регистрирани
археологически обекти в съчетание с природните феномени и дадености я превръщат в една от най-атрактивните
дестинации в България. Проходът Маказа и близостта до Егейско море дават допълнителни възможности за
развитието на туризма в региона. "С този проект ще положим началото на адекватно обучение и система за
подготовка на кадри в туризма и в частност в екскурзоводството", анонсира Кючуков. Екскурзоводът е човекът,
който оставя у туристите впечатление за видяното, преживяното , спомените, това е човекът, който може да бъде
както най-добрата реклама за съответния обект и региона, така и абсолютна анти-реклама и на най-прекрасния
туристически шедьовър. Освен обучението на практика и теория по проекта, което ще започне съвсем скоро
веднага след сформиране на групата, в рамките на дейностите предстои и издаване на Наръчник на екскурзовода,
който да бъде в помощ на младите хора и след завършване на тяхното обучение . Посещения на основните
туристически обекти в региона, изучаване на правила при сформиране на групи туристи, предизвикателства при
преодоляване на планински терен, норми на поведение на екскурзовода с туристите, умения за оказване на
първа помощ, практически насоки как се създава маршрут и други важни умения ще придобият младите хора в
рамките на проекта. Обучението ще продължи шест месеца, а времетраенето на проекта е общо 9 месеца.
Записването в СУ "Петко Рачов Славейков" вече тече.

Снимки: "Дърво с корен"

Чинар на 1051 години край Варна е големият победител в конкурса "Дърво с корен 2022 - ClimateOfChange",
съобщиха от фондация "ЕкоОбщност" за ИА "Черно море".

Днес, 27.01.2023, в Полски институт - София, се състоя официалната церемония по обявяване на резултатите и
победителите в "Дърво с корен 2022 - #ClimateOfChange". На нея станаха известни отличените участници в 13-ото
поредното издание на конкурса, търсещ любимите на хората дървета и техните истории.

В онлайн гласуването най-голяма подкрепа с 1593 гласа получи чинарът от гр. Варна на възраст 1051 г, с
номиниращ Мария Стефанова и децата от клуб "Ела какъвто си" - група за подготовка за гражданско образование.
Величественото дърво става финалист и българският представител в международния конкурс "Европейско дърво
на годината 2023".

Хилядолетникът, който се намира в близост до Аспаруховия мост, съществува още от Първото българско царство и
е най-старото дърво във Варненска област. Дървото направило впечатление и на чешките археолози – братя
Шкорпил, които го споменават в свои записки, поместени в Известия на Варненското археологическо дружество от
1921 г. Според легендите, чинарът притежава и чудодейни лечебни свойства – говори се, че лекува всякакво
неразположение, стига човек да седне за известно време до него, плътно опрял гръб в дънера.

През 1969 г. дървото е вписано в Регистъра на вековните дървета за Варненска област с местонахождение – гр.
Варна, в двора на текстилната фабрика, кв. "Аспарухово". През 2006 г. е вписано с възраст 1000 г.; височина 15 м и
обиколка 7,7 м.

Дата: 27.01.2023 13:18
Медия: Нов Живот

Заглавие: Варненски чинар е големият победител в конкурса "Дърво с корен 2022" (СНИМКИ)

Дата: 27.01.2023 13:30
Медия: Черно море
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Наградата за първенеца в конкурса връчи директорът на Фондация ЕкоОбщност Любомира Колчева.

В категория "Вековните дървета говорят" за 2022 г победител с 222 гласа е 250-годишният полски ясен, гр.
Харманли, номиниран от Светлана Ангелова и главен герой в литературната класика "Изворът на Белоногата"от
П.Р. Славейков. Именно под клоните на вековния полски ясен Славейков е чул преданието за Гергана от
харманлийския учител и възрожденец Дялко Милковски. Със Заповед на министъра на околната среда и водите от
11 юли 2022 г. дървото, станало известно като Пазителят на Извора на Белоногата, е вписано в Регистъра на
вековните дървета в България.

В категория "Млад природолюбител", в която тази година се включиха 9 дървета, номинирани от ученици между 7 и
16 години, журито награди учениците от 2Г клас на ОУ "Иван Вазов", гр. Силистра с класен ръководител Стефка
Синигерова и Невяна Маринова – учител ГЦОУД. Те бяха отличени заради грижите, които полагат за отглеждането
на младата брезичка в двора на училището. По едно допълнително отличие получиха и младите
природолюбители, които изпратиха своите номинации на дървета Ивет Иванова (8 г.), Божидара Николова (8 г.),
Росица Славева (8 г.), както и 2В клас на ОУ "Неофит Рилски" от Дупница с класна ръководителка Елена Виденова.

Чинарът от гр. Варна на възраст 1051 г., с номиниращ Мария Стефанова става финалист и българският
представител в международния конкурс "Европейско дърво на годината 2023". Той ще започне на 1 февруари и в
него със своите национални дървета победители ще се включат общо 14 държави. Онлайн гласуването ще
продължи през целия месец на www.treeoftheyear.org. Разчитаме на подкрепата на всички, за да помогнем на
българския чинар да заеме достойно място сред любимите дървета на хората от Стария континент.

Тазгодишният конкурс "Дърво с корен" се провежда като част от европейската инициатива "Климат на промяна"
(#ClimateOfChange), която е съфинансирана от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за
образование за развитие и повишаване на информираността) и цели да развие у младите европейски граждани
съзнателност и критично разбиране относно предизвиканата от климатичните промени миграция като едно от
най-големите предизвикателства на глобализирания свят.

През 2023 г. Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (НБ) отбелязва своята 145-та годишнина с
поредица от събития, сред които и петата официална церемония "Дарител на годината" 2022, която ще се проведе
на 7 февруари. Тя ще отличи частни дарители, институции и организации, благодарение на които книжовното
богатство на най-голямата обществена библиотека в България продължава да се умножава, съобщават от екипа
на НБ.

За фонда на Националната библиотека през 2022 г. са дарени издания от 23 институции и 42 частни лица на обща
стойност над 53 000 лв. Всяко дарение е значимо и важно за библиотеката, защото традицията на дарителството е
в основата на съграждането на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

През изминалата година във фонда на Библиотеката са постъпили 85 заглавия, дарени от издателството на Нов
български университет. В изпълнение на завещанието на проф. Вера Ганчева, бивш директор на Националната
библиотека, преводач, литературен изследовател и критик, фондът на Библиотеката през 2022 г. се е обогатил с
268 заглавия, голяма част от които са скъпоструващи чуждоезични и старопечатни публикации с висока стойност.
Наследниците на изтъкнатия български кардиохирург проф. Александър Чирков са предоставили на
Националната библиотека 60 заглавия, а личните дарители са свързани с имената на Радина Димитрова,
преподавател в Мексико, дарила седем издания с научна литература, и на Никола Караиванов от Габрово, с десет
предоставени книги от Молдова и Румъния чрез дружество на бесарабските българи.

"С благодарност отбелязваме имената на днешните дарители и добротворци, като благородния жест на
сдружение "В.Л.С.С.П.З.Б" с председател Красимир Мартинов за оказаната подкрепа на Националната
библиотека за развитие на научната и изследователската ѝ дейност", допълват от НБ.

През 2022 г., гостувалите 15 автори в Клуб "Писмена", са дарили на Библиотеката свои книги с автографи. Сред
даренията се откроява ръчната книга на Аксиния Михайлова, издадена във Франция, и антологията с български
поетеси "Terra incognita", съставена от Рейнол Перес Васкес и издадена в Испания.

Изключителна стойност имат даренията с документи и книги от библиотеките и архивите на двама българи, които
са постъпили в колекциите на Българския исторически архив и до специалните колекции от старопечатни книги,
редки и ценни издания на Националната библиотека през последните месеци на 2022 г. Родствениците на Асен

Заглавие: Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ще отличи свои дарители

Дата: 27.01.2023 14:08
Медия: Българска телеграфна агенция
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Златаров и Тодор Чипев са осъществили дарителския акт с ясното съзнание, че съхраняват паметта на своите
предци за поколенията, отбелязват от НБ.

/ХТ/

По програмата "Мисия Украйна", която започна да се изпълнява от април 2022 година, досега се подпомогнати
над 800 деца и техните семейства.

В двата центъра на фондация "За нашите деца" - в София и Пловдив, е оказана хуманитарна помощ (хранителни,
образователни и хигиенни пакети), съдействие за достъп до публични услуги, а в т.нар. "защитени пространства" са
организирани групи за деца и за подкрепа на майките.

Това съобщи пред Радио София Весела Ананиева (►), координатор в защитени пространства на фондацията.

За съжаление войната продължава, а и не се знае дали с обявяването на мир проблемите на бежанците ще
приключат.

Част от предизвикателствата са свързани с невъзможността да се запишат деца от Украйна в детски градини, за
да може майката да потърси и започне работа.

Освен това има разминаване на възрастта и класовете в двете образователни системи. Онлайн обучението също е
затруднено, заради прекъсването на тока в украинските градове.

От фондацията планират да подпомогнат поне още около 450 семейства, допълни Ананиева.

Чуйте подробности в разговора на Гергана Пейкова.

"Карин дом" започна традиционната си кампания "Мартенички с кауза", съобщиха за БТА от едноименната
фондация. Инициативата се провежда вече близо 10 години и е в помощ на терапията на деца със специални
потребности.

За реализацията на кампанията "Карин дом" търси доброволци, които да се включат в изработването на най-
българските пролетни символи. На страницата на центъра е посочено как могат да се включат желаещите да
помогнат. Мартеничките ще се изработват ръчно, с естествени материали, осигурени от "Карин дом". Арт
работилниците ще се провеждат в новата сграда на центъра във Варна. Доброволците могат да се занимават и у
дома си.

Мартениците могат да бъдат доставяни в цялата страна. Те ще се предлагат и на специален базар в сградата на
центъра, който ще бъде открит най-вероятно в средата на февруари.

Желаещите да подкрепят "Мартенички с кауза" на "Карин дом" могат да си осигурят и картички "Честита Баба
Марта" със забавен дизайн.

"Карин дом" е организация с нестопанска цел, основана през 1994 година от потомствения дипломат и филантроп
Иван Станчов. През 1996 г. започва работата си като Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със
специални потребности.

Днес "Карин дом" е водеща организация у нас в предоставянето на комплекс от социални, здравни и
образователни услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Разполага със специалисти
кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници. Центърът
развива и обучителна дейност за организации и специалисти.

Заглавие: "Мисия Украйна" продължава

Дата: 27.01.2023 14:29
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Община Павел баня и фондация "Animal Hope" търсят осиновители за кучето, което преди дни бе простреляно и
вече е излекувано.

Четириногият приятел е изключително мил и дружелюбен. Обезпаразитен е, кастриран и чипиран. Има и паспорт.

Всеки, който желае да бъде новият му стопанин, може да позвъни на тел.: 0885826184 – ст. специалист Кузман
Кузманов.

Процедурата по осиновяване е напълно безплатна.

Инициативата е във връзка с Общинската програма за изпълнение на националната програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

Наградите са в категориите "Голямо предприятие" и "Социален ангажимент". Отличията са присъдени за приноса
на компанията за развитие на бизнес средата в България чрез иновации и за цялостната й корпоративна
социално отговорна политика.

Бош България бе отличена с две първи места в общо четирите категории на Наградите на германската икономика
за 2022 г., присъждани в началото на всяка година от Германо-Българската индустриално-търговска камара.
Компанията получи престижното първо място в категория "Голямо предприятие". Наградата бе връчена от
министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов на Томас Мец, управляващ директор на Бош
Инженеринг Център София и представител на Бош България. Лена Петкова, финансов и административен
директор на Роберт Бош ЕООД, прие отличието в категорията "Социален ангажимент" (корпоративна социална
отговорност).

Наградата "Голямо предприятие" е признание за Бош България и усилията за осигуряване на нови работни места,
развитие за бизнес средата в страната чрез иновации и многобройните програми за повишаване на
квалификацията на служителите и инвестицията в изграждане на млади таланти. Само през последните четири
години Бош е открила над 500 работни места в България и е осигурила допълнително професионално обучение на
екипите си.

"Тази година Бош отбелязва 30 години "Техника за живота" в България. Компанията ни продължава да расте и да
показва, че иновациите са част от нас, от нашето ДНК. Трансформацията на Бош България от продуктов във
високотехнологичен бизнес е факт и ние се гордеем с това. Защото всеки от моите колеги има своята специална
роля и място в успеха на нашата компания," каза при връчването на наградата Томас Мец.

Отличието в категория "Социален ангажимент" (корпоративна социална отговорност) се присъжда на Бош за
инициирането и участието в повече от 15 благотворителни проекта и кампании на обща стойност над 150 000 лева,
както и за активния принос на служителите на компанията. "Мога да кажа с радост и гордост, че помагаме на
редица социални институции и фондации, както и на уязвими групи в обществото. Сред приоритетите на Бош
България е да действа отговорно и в интерес на обществото и околната среда, да инвестира в обучение и
образование", отбеляза Лена Петкова.

Номинираните компании за Наградите на германската икономика 2022 бяха общо 22 в категориите "Голямо
предприятие", "Малко и средно предприятие", "Социален ангажимент" (корпоративна социална отговорност) и
"Стартъп компания". Целта на наградите е да допринесат за по-нататъшното развитие на германо-българските
икономически отношения и да мотивират компаниите за делови контакти с немски партньори. Изборът на
победители на Наградите на германската икономика 2022 бе определен от жури, състоящо се от представители
на бизнес средите, обществения живот, политиката и дипломацията.

Заглавие: Търсят осиновители за куче

Дата: 27.01.2023 15:07
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Бош България спечели две престижни отличия на Наградите на германската икономика 2022

Дата: 27.01.2023 15:30
Медия: 3е-news

https://presstv.bg/regional/%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5/
https://3e-news.net/bg/a/view/40810/bosh-bylgarija-specheli-dve-prestijni-otlichija-na-nagradite-na-germanskata-ikonomika-2022


Група Бош присъства в България от 30 години и има повече от 700 служители, включително в неконсолидираните
дружества (към 31 декември 2021 г.). През 2021 г. Бош реализира консолидирани продажби от 188 млн. евро (367
млн. лева) в България. Роберт Бош ЕООД е 100-процентово дъщерно дружество на Robert Bosch GmbH със
седалище в София, което предлага продукти и услуги от пет направления – Автомобилно оборудване,
Електроинструменти, Термотехника, Сградни технологии и домакински уреди чрез БСХ Домакински уреди
България ЕООД. През 2019 година Бош откри Инженеринг Център в София, където в момента близо 500
висококвалифицирани софтуерни специалисти разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия в
области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране, изкуствен интелект и електромобилност.
През 2015 г. Група Бош придоби ProSyst Software GmbH, включително неговото българско дъщерно дружество
Просист Лабс ЕООД, водещ международен доставчик на гейтуей и междинен софтуер за Интернет на нещата. През
2016 г. ProSyst Software GmbH и Просист Лабс ЕООД бяха напълно слети в Бош Софтуер Иновейшънс,
проименувано в Bosch.IO с над 200 служители в София, някои от които работят в областта на IoT повече от 20
години.

Кметът на София Йорданка Фандъкова прие днес управлението и знака на детския научен музей "Музейко" от
Нанси Шилър, президент на Фондация "Америка за България".

Създателите на популярния детски център дариха на Столична община центъра през април 2022г. след решение
на Столичен общински съвет. "Музейко" ще продължи да функционира като общински детски музей "Музейко",
който е първият по рода си в столицата.

Дариха "Музейко" на Столична община
Кметът на София и г-жа Шилър се включиха в един от специалните обучителни формати на "Музейко", а гости на
събитието бяха учениците от столичното 55 СОУ "Петко Каравелов".

От началото на тази година близо 4000 деца са посетили музея, отбеляза Йорданка Фандъкова. През новата
учебна година от общината планират да бъдат разкрити иновативни паралелки за начален етап на обучение с
профил "Роботика".

Йорданка Фандъкова благодари на фондация "Америка за България" и на посолството на САЩ за доверието да
дарят "Музейко" на Столичната община, както и на екипа на "Музейко" за това, че през изминалите 8 години го
превърнаха в любимо място за децата на София.

Покана за участие в ХIII Софийски фестивал на науката отправят организаторите на събитието от фондация
"Красива наука". Тя е публикувана в интернет сайта на организацията.

Всеки изследовател, който работи в български научен институт, университет, R&D отдел, технологичен стартъп, или
ползва резултатите от научни изследвания и иновации в своята работа, може да се възползва от публичността,
която фестивалът гарантира, отбелязват от фондацията.

Независимо дали работите по теми от фундаменталните науки или се занимавате с най-новите проучвания от
България и света, и можете да споделяте за тях пред публика, тази възможност е за вас, обръщат се към учените
от "Красива наука".

Краен срок за подаване на заявки е 31 януари. Тазгодишното издание на фестивала е планирано да се състои от
11 до 14 май. /ИРС

/ТС/

Заглавие: Първият общински детски музей "Музейко" вече приема посетители

Дата: 27.01.2023 16:07
Медия: Столица Бг

Заглавие: Фондация "Красива наука" кани изследователи да участват в Софийския фестивал на науката

Дата: 27.01.2023 16:37
Медия: Българска телеграфна агенция

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/parviyat-obshtinski-detski-muzei-muzeiko-veche-priema-posetiteli
https://www.bta.bg/bg/news/lik/397406-fondatsiya-krasiva-nauka-kani-izsledovateli-da-uchastvat-v-sofiyskiya-festival


"Проектът "Вавакада" на Владислав и Даниела Костова от Силистра е големият победител тази година с награда
от 10 000 лв. в шестото издание на "Академия за местни предприемачи".
Програма за подкрепа на стартиране и развитие на малък бизнес в тютюнопроизводителните региони –
Кърджали, Хасково, Благоевград, Силистра и Шумен" се управлява от фондация Ринкъл.
За проекта разказвахме по рано в публикация на КВОРУМ. 

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) съобщи, че е дал старт на първата в страната сертификационна
академия за "Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване". Цялостната ѝ концепция и обучителната
програма са плод на ползотворното партньорство между организацията и Стопанския факултет на Софийски
университет "Св. Климент Охридски" (СУ). Академията се провежда с подкрепата на "Лидл България".

Официалното начало на инициативата дадоха Цветанка Минчева, председател на СЖББ, доц. Атанас Георгиев,
декан на Стопанския факултет на СУ, и Катерина Шопова, директор "Човешки ресурси" на "Лидл България", като
приветстваха участниците с пожеланието да допринесат за създаването и прилагането на все повече политики за
разнообразие и приобщаване в средата в България.

"СЖББ е водеща организация благодарение на устойчивите си ключови инициативи. В годината, в която
празнуваме 10 години от създаването си, поставяме началото на поредната ни и, вярвам, много успешна
програма", каза Минчева.

Доц. Георгиев постави акцент върху това, че бизнес лидерите могат да дадат актуална гледна точка за развитията в
обществото. Той подчерта, че мрежата от контакти, която участниците ще създадат в рамките на инициативата, е
много ценна.

Катерина Шопова сподели, че като топ работодател "Лидл България" застава зад темите разнообразие и
равнопоставеност, затова подкрепя Академията. Подкрепата ще бъде чрез стипендии на четирима участници след
проведен конкурс и включване на служители от различни звена на компанията, за да станат посланици на
многообразието в екипите си.

В програмата на Академията участват водещи компании, представители на НПО сектора и академичната общност;
хора с различен пол, възраст и опит.

Първият модул от новата сертификационна академия за "Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване" бе
посветен на принадлежността – фактори, политики, практики. Лектори бяха д-р инж. Боряна Манолова, главен
изпълнителен директор на "Сименс" България, Северна Македония и Украйна, и председател на СЖББ от
създаването на организацията до юни 2022, заедно с Румяна Парушева, ръководител Корпоративни комуникации
и мениджър устойчивост в "Сименс" България. Сесията включваше интерактивни елементи, игри, дискусии и
споделени добри практики за принадлежността - както от глобалния концерн "Сименс", така и от нашата страна,
посочиха от СЖББ.

Програмата за "Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване" ще се разгърне в общо 7 тематични модула,
разпределени в 4 месеца. Те ще обхванат темите за равнопоставеността, ползите от приобщаването,
преодоляването на неосъзнатите различия и включващата роля на лидерството и комуникациите. Сред лекторите
в програмата са български и чуждестранни лидери, участващи в управлението на компании като "Лидл България",
"Кока-кола" (Coca-Cola Company), "Сименс" (Siemens), "УниКредит булбанк" (UniCredit Bulbank), "Прогрес"
(Progress), "Дъ смартс груп" (The Smarts Group), както и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски".

Академията е естествено продължение и на учредените от СЖББ Национални награди за "Вдъхновяващи
постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване". Двете инициативи имат за цел да провокират
активен диалог и действия в общество по отношение на политиките за насърчаване на приобщаваща среда, равни
възможности и недопускане на дискриминация.

/СЛС/

Заглавие: Владислав и Даниела от Силистра са големите победители в "Академия за местни предприемачи"

Дата: 27.01.2023 17:34
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: Съветът на жените в бизнеса в България даде старт на първата у нас сертификационна академия за
"Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване"

Дата: 30.01.2023 17:03
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.kvorum-silistra.info/news/29587
https://www.bta.bg/bg/news/economy/398528-savetat-na-zhenite-v-biznesa-v-balgariya-dade-start-na-parvata-u-nas-sertifikats


Фондация "Солидарност в действие" е изработила изследователски доклад за достойното стареене на жените в
България, съобщиха от организацията. От неправителственото сдружение разказаха за БТА за работата си по
проекта.
Документът, озаглавен "Не е късно за мечти: достойното стареене на жените в България", е подготвен на базата
на анализ на европейските и световните политики към остаряването, наред с провеждането на интервюта с
възрастни жени с различни демографски профили и в разнообразни житейски ситуации от малки населени места
и от градовете Радомир и София. 
На базата на тези и други източници докладът представя обобщено приоритетите и съображенията, които следва
да информират разработването и осъществяването на смислени местни политики за възрастните хора в България.
В заключението на доклада предлагаме процес за изработване на политики за решаване на проблемите,
свързани с остаряването на хората в общностите на малките населени места и със застаряването и намаляването
на населението на България в по-общ план, чрез тристранно сътрудничество между възрастните хора,
гражданското общество и държавния апарат на местно и национално ниво, отбелязват от организацията.
Пред БТА Мая Николич от неправителствената организация разказа, че това, което те виждат като следващи
стъпки по посока на осигуряване на достойно живеене на възрастните хора в страната, е да се създаде
национална мрежа от организации, която да работи върху тези въпроси, включително в посока създаване на
законопроекти свързани с остаряването. 
Според изследователите основните системи на обществото в България – икономическа, пазар на труда,
образование, здравеопазване, пенсионно осигуряване, системата за социална защита и дългосрочни грижи, са
силно засегнати от пандемията от КОВИД-19, което налага мерки на национално ниво за стабилизиране и
възстановяване с участието на голям брой заинтересовани страни. Сред тези мерки трябва да се обърне
специално внимание на уязвимите групи, включително възрастните хора. 
Пандемията КОВИД-19 показа, че дигиталните дейности са жизненоважни за всички възрастови групи. Тъй като
технологиите непрекъснато се променят, възрастните хора трябва да бъдат обучавани в цифрови умения, е друг
извод на изследователите.
Според тях в страната ни нараства необходимостта институциите да предприемат допълнителни интегрирани
действия за адаптиране на ключови сектори като заетост, здравеопазване, образование, социално осигуряване и
социално подпомагане към процеса на застаряване.
Анализът на изследователите е показал, че в оперативните документи за остаряването в България през
последните години са очертани ключови мерки, които никоя от правителствените институции не е разпознала като
своя отговорност досега и на които трябва да се обърне внимание в бъдеще. Сред тях са насърчаване на
предлагането на стоки и услуги, адаптирани към нуждите на възрастните хора; подобряване на отношението към
възрастните хора и на медийната среда срещу възрастовата дискриминация; укрепване на капацитета на
заинтересованите страни по отношение на политиките за възрастните хора; създаване на благоприятна среда за
активно остаряване в малки и отдалечени райони.
Необходимо е да има сътрудничество между възрастните хора, гражданското общество и политическите
организации, отбеляза още Николич. В заключението на самия доклад има и конкретни препоръки за това как
всяка една от тези три страни - възрастни хора, гражданско общество и политически институции, могат да участват
в този процес, допълни тя. Предложена е от фондацията ролева конфигурация за тристранно участие "отдолу
нагоре" в процеса на изработване на политики за решаване на проблемите, свързани с остаряването на хората в
общностите на малките населени меса, и със застаряването и намаляването на населението на България като
цяло. 
Настоящия изследователски доклад е издание на фондация "Солидарност в действие", разработено в рамките на
18-месечен проект, финансиран от Български фонд за жените. научен ръководител на проекта е д-р Таня Рейтан
Маринчешка, а координатор Маги Назер. Сред целите на проекта проучването и документирането на нуждите на
възрастните жени в социален, икономически, политически, здравословен и образователен план с активното
включване на представителки на таргет групата в ролята на информантки; да ангажира в обществен диалог
представители на обществени институции, граждански и бизнес организации с отношение към възрастните хора за
предприемане на мерки за подобряване на условията за успешното стареене сред възрастните жени; да
ангажира в обществен диалог представители на широката общественост с цел повишаване на чувствителността
спрямо потребностите на възрастните жени и тяхната специфична позиционалност и профил на уязвимост за
насърчаване на индивидуалните, колективните и институционалните усилия за тяхното овластяване.
Ние сме базирани в Радомир и затова в рамките на това изследване намерихме хора от малките населени места
в тази община. Самото изследване обаче не е фокусирано само върху община Радомир, отбеляза още Николич и
добави, че дейността им се развива и на национално ниво в зависимост от проектите, с които се занимават. 
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Стартира проектът "Обучение на ново поколение предприемачи в туризма в Източните Родопи", реализиран от
Училищно настоятелство "Пробуда" при СУ "Петко Рачов Славейков" - Кърджали и финансиран от фондация
"Америка за България". Първата публична изява по проекта бе неговото анонсиране сред обществеността чрез
пресконференция и открито набиране на желаещи да се включат в дейностите. На пресконференцията присъства
програмният директор на фондация "Америка за България" в направление "Културно-исторически и природен
туризъм" Юлиана Дечева, директорът на СУ "П. Р. Славейков" Милко Багдасаров и ръководителят на екипа
обучители Георги Кючуков.
15 млади хора на възраст от 18 до 29 години ще преминат теоретично и практическо обучение за екскурзоводи,
включително да станат лицензирани професионални такива. Това е инициатива на местната общност, която цели
да привлече млади хора в туристическия сектор и да ги мотивира да опознаят красотите на Източните Родопи,
богатствата на региона, в който да пожелаят да останат да работят и живеят. Обучението ще се води от екип
експерти в туризма начело с Георги Кючуков - известен екскурзовод и дългогодишен преподавател по история в СУ
"Петко Рачов Славейков". Той споделя, че проектът е първа стъпка към осъществяване на една негова
отдавнашна мечта - културно-историческото наследство на региона да бъде представено пред многобройните
туристи от наистина обучени и лицензирани хора, според законите на държавата и правилата за извършване на
екскурзоводското обслужване.
Област Кърджали разполага с огромен потенциал в областта на културно-историческия туризъм. Наличието на 551
официално регистрирани археологически обекти в съчетание с природните феномени и дадености я превръщат в
една от най-атрактивните дестинации в България. Проходът Маказа и близостта до Егейско море дават
допълнителни възможности за развитието на туризма в региона. "С този проект ще положим началото на
адекватно обучение и система за подготовка на кадри в туризма и в частност в екскурзоводството", анонсира
Кючуков. Екскурзоводът е човекът, който оставя у туристите впечатление за видяното, преживяното , спомените,
това е човекът, който може да бъде както най-добрата реклама за съответния обект и региона, така и абсолютна
анти-реклама и на най-прекрасния туристически шедьовър.
Освен обучението на практика и теория по проекта, което ще започне съвсем скоро веднага след сформиране на
групата, в рамките на дейностите предстои и издаване на Наръчник на екскурзовода, който да бъде в помощ на
младите хора и след завършване на тяхното обучение . Посещения на основните туристически обекти в региона,
изучаване на правила при сформиране на групи туристи, предизвикателства при преодоляване на планински
терен, норми на поведение на екскурзовода с туристите, умения за оказване на първа помощ, практически насоки
как се създава маршрут и други важни умения ще придобият младите хора в рамките на проекта. 
Обучението ще продължи шест месеца, а времетраенето на проекта е общо 9 месеца.
Записването в СУ "Петко Рачов Славейков" вече тече. 

През януари 2023 г. сдружение "Надежда за нас-2008" успешно приключи изпълнението на проект "Еко-
образователните общности - вдъхновение за екоактивисти", който се осъществи с финансова подкрепа на
Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 
Проектът се реализира от Сдружение "Надежда за нас – 2008" в партньорство със сдружение "Тринога", фондация
УРА ГОРА и сдружение "Дами канят". Той беше с продължителност 16 месеца и финансова подкрепа в размер на
85 650 евро, предоставена от Фонд Активни Граждани България. Основната цел на проекта бе създаване и
прилагане на иновативен устойчив модел за обучение на екоактивисти в реално функциониращи образователни
екообщности.
Проектът "Еко-образователните общности-вдъхновение за екоактивисти" адресира няколко дефицита, свързани с
организирането на образователни екологично ориентирани дейности в България: 
Първо, липсата на естествена обучителна среда и утвърдена технология за разпространяване на практически
знания и умения за опазване и възстановяване на околната среда в България. Проектът отговаря на реално
проявена потребност на много младежи да се учат да бъдат активни граждани чрез реални действия и живот в
природна среда. Пандемията Ковид 19 засили тази нагласа. Години наред участващите в проекта екогрупи
постепенно се превърнаха в самоиздържащи се екообщности, обучаващи доброволци, но това все още става по
един недостатъчно организиран начин. 
Второ, еко-защитническите дейности винаги се случват като краткотрайни акции, не обхващащи природните
процеси в тяхната цялостност. Живеейки сред природата и грижейки се за определени ареали от нея, прилагайки
рекреативно земеделие и пермакултурни принципи, партниращите в проекта екообщности показват как грижата
за природата трябва да се прилага чрез системен, устойчив подход, за да може реално да противодейства на
климатичните промени.
Трето, екоактивистките групи и общности все още не взаимодействат достатъчно помежду си и с местните
общности и власти и не участват активно в разработването и прилагането на еко и образователни политики в
България. Новите вълни екоактивисти имат нужда да научат как практически да правят това.
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Проектът повиши капацитета на еко-общностите, като подобри физическите им условията за приемане на
желаещи да се обучават и доброволци, подпомогна популяризирането на дейността им и взаимодействието им с
местните общности и власти. В четирите образователни екообщности бяха проведени обучителни лагери със 100
младежи, основно от групата на NEETs (хора, които са извън образование, обучение и заетост). Младежите живяха
сред природата една седмица, извършваха дейности поопазване и почистване на околната среда, усвояваха
трудови физически, селско-стопански и еко-активистки умения. Заедно с норвежкия партньор художникът Йонас
Ландстад изготвиха скулптори от остатъчни дървесни материали, които бяха изложени по време на концерта под
надслов "Земята ти говори", проведен в гр.Кюстендил на 23.09.2022 г.
В дългосрочен план проектът съдейства за създаването на нова, устойчива образователна среда в четири
различни локации, предлагаща модел за обучение на млади хора, желаещи да развиват природозащитнически
дейности като начин на живот. Този модел и разработените наръчници за обучаеми и обучители са предложени за
ползване на нестопански организации от България, на училищни ръководства, на експерти от Министерството на
Образованието и Науката и на представители на общинските администрации и местни инициативни групи.
Всеки желаещ може да получи и използва разработените материали тук 
Всеки желаещ може да получи и използва разработените материали и да се запознае с документално-рекламния
видео-материал тук 
За актуална информация посещавайте ФБ групата "Образователни ЕкоOбщности-вдъхновение за ЕкоAктивисти"
или официалната интернет страница на сдружение "Надежда за нас" hopeforus.net 

Този публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от бенефициента сдружение "Надежда за нас-2008" и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg 

Фондация "Солидарност в действие" е изработила изследователски доклад за достойното стареене на жените в
България, съобщиха от организацията. От неправителственото сдружение разказаха за БТА за работата си по
проекта.

Документът, озаглавен "Не е късно за мечти: достойното стареене на жените в България", е подготвен на базата
на анализ на европейските и световните политики към остаряването, наред с провеждането на интервюта с
възрастни жени с различни демографски профили и в разнообразни житейски ситуации от малки населени места
и от градовете Радомир и София.

На базата на тези и други източници докладът представя обобщено приоритетите и съображенията, които следва
да информират разработването и осъществяването на смислени местни политики за възрастните хора в България.
В заключението на доклада предлагаме процес за изработване на политики за решаване на проблемите,
свързани с остаряването на хората в общностите на малките населени места и със застаряването и намаляването
на населението на България в по-общ план, чрез тристранно сътрудничество между възрастните хора,
гражданското общество и държавния апарат на местно и национално ниво, отбелязват от организацията.

Пред БТА Мая Николич от неправителствената организация разказа, че това, което те виждат като следващи
стъпки по посока на осигуряване на достойно живеене на възрастните хора в страната, е да се създаде
национална мрежа от организации, която да работи върху тези въпроси, включително в посока създаване на
законопроекти свързани с остаряването.

Според изследователите основните системи на обществото в България – икономическа, пазар на труда,
образование, здравеопазване, пенсионно осигуряване, системата за социална защита и дългосрочни грижи, са
силно засегнати от пандемията от КОВИД-19, което налага мерки на национално ниво за стабилизиране и
възстановяване с участието на голям брой заинтересовани страни. Сред тези мерки трябва да се обърне
специално внимание на уязвимите групи, включително възрастните хора.

Пандемията КОВИД-19 показа, че дигиталните дейности са жизненоважни за всички възрастови групи. Тъй като
технологиите непрекъснато се променят, възрастните хора трябва да бъдат обучавани в цифрови умения, е друг
извод на изследователите.

Според тях в страната ни нараства необходимостта институциите да предприемат допълнителни интегрирани
действия за адаптиране на ключови сектори като заетост, здравеопазване, образование, социално осигуряване и
социално подпомагане към процеса на застаряване.

Анализът на изследователите е показал, че в оперативните документи за остаряването в България през
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последните години са очертани ключови мерки, които никоя от правителствените институции не е разпознала като
своя отговорност досега и на които трябва да се обърне внимание в бъдеще. Сред тях са насърчаване на
предлагането на стоки и услуги, адаптирани към нуждите на възрастните хора; подобряване на отношението към
възрастните хора и на медийната среда срещу възрастовата дискриминация; укрепване на капацитета на
заинтересованите страни по отношение на политиките за възрастните хора; създаване на благоприятна среда за
активно остаряване в малки и отдалечени райони.

Необходимо е да има сътрудничество между възрастните хора, гражданското общество и политическите
организации, отбеляза още Николич. В заключението на самия доклад има и конкретни препоръки за това как
всяка една от тези три страни - възрастни хора, гражданско общество и политически институции, могат да участват
в този процес, допълни тя. Предложена е от фондацията ролева конфигурация за тристранно участие "отдолу
нагоре" в процеса на изработване на политики за решаване на проблемите, свързани с остаряването на хората в
общностите на малките населени меса, и със застаряването и намаляването на населението на България като
цяло.

Настоящия изследователски доклад е издание на фондация "Солидарност в действие", разработено в рамките на
18-месечен проект, финансиран от Български фонд за жените. научен ръководител на проекта е д-р Таня Рейтан
Маринчешка, а координатор Маги Назер. Сред целите на проекта проучването и документирането на нуждите на
възрастните жени в социален, икономически, политически, здравословен и образователен план с активното
включване на представителки на таргет групата в ролята на информантки; да ангажира в обществен диалог
представители на обществени институции, граждански и бизнес организации с отношение към възрастните хора за
предприемане на мерки за подобряване на условията за успешното стареене сред възрастните жени; да
ангажира в обществен диалог представители на широката общественост с цел повишаване на чувствителността
спрямо потребностите на възрастните жени и тяхната специфична позиционалност и профил на уязвимост за
насърчаване на индивидуалните, колективните и институционалните усилия за тяхното овластяване.

Ние сме базирани в Радомир и затова в рамките на това изследване намерихме хора от малките населени места
в тази община. Самото изследване обаче не е фокусирано само върху община Радомир, отбеляза още Николич и
добави, че дейността им се развива и на национално ниво в зависимост от проектите, с които се занимават.

Успехът на един бизнес отдавна не e само разказ за резултатите от годишните отчети, а сбор от вдъхновяващи
истории за приноса към обществото и за хората, които заедно пишат своите лична истории за житейски и
професионален успех. Това е формулата, която важи за "Асарел-Медет" – панагюрската минна компания, която
през 2022 г. потвърди, че е обречена да успява.

Устойчивото развитие на минна компания: мисията възможна

Председателят на Надзорния съвет на "Асарел-Медет" Димитър Цоцорков стана първият българин, който получи
отличие от Глобалния договор на ООН в Ню Йорк за приноса си към целите за устойчиво развитие. През 2022 г.
той бе избран за един от десетте световни носители на наградата SDG Pioneers, определени от администрацията
на ООН, представители на гражданското общество, академичните среди и предишните носители на приза.

Глобалната награда се присъжда от 2016 г., като това е първият мениджър от минна компания в света с
престижното отличие. Знакът е, че ако управляваме добре тежката индустрия, имаме шанс да мислим в още по-
голям мащаб за устойчивото развитие като баланс между икономическия растеж, грижата за природата и
социалната отговорност.

"Благодаря на целия екип на "Асарел-Медет", защото тази награда е признание за усилията, иновациите и добрата
работа на всички", каза Димитър Цоцорков при обявяването на отличието. Той посвети наградата на покойния си
баща проф. д-р Лъчезар Цоцорков, като открои неговата визия за инвестиции с мисъл за бъдещето. "Някогашните
стереотипи за минното дело вече се преодоляват. Тази индустрия е поле и двигател за много иновации, а медта е
базова суровина за развитието на зелените технологии", посочи още председателят на Надзорния съвет. Според
него, съвременните дигитални решения позволяват на бизнеса да управлява много по-ефективно своите процеси,
да намалява въглеродния отпечатък и да се грижи по-добре за опазването на околната среда, енергийната
ефективност и управлението на всички ресурси.

Пътна карта, а не еднократно действие

Вече две десетилетия в компанията се работи с разбирането, че устойчивото развитие не е еднократно действие, а
пътна карта с ясни цели и дългосрочен хоризонт. "Асарел-Медет" има 7 фирмени програми за устойчиво развитие,
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като по тях през 2022 г. са вложени над 73 млн. лв., показват предварителните данни. С това през 21-ви век вече
са инвестирани около 1,5 млрд. лв. за модернизация на производствения процес, развитие на минерално-
суровинната база, енергийна ефективност, опазване на околната среда, безопасност на труда, развитие на
човешкия капитал и корпоративно развитие. На практика това са стотици реализирани проекти – от различен
калибър, но в една посока. Знаков пример са двете циклично-поточни технологии за транспорт на руда и откривка
в панагюрската мина. Те намаляват емисиите от автомобилите в рудника с 40% и редуцират транспортните
разстояния. Друг успех е инсталацията за екстракция и електролиза, която е пример за кръгова икономика,
защото произвежда чиста катодна мед от практически отпадни продукти.

Технологичната революция в мината

Отличието на Димитър Цоцорков от Глобалния договор на ООН е в областта на дигиталната трансформация. За
минните специалисти това е голямо признание, защото е свързано с внедряването на нови и много скъпи
технологии. Дали може и без тях? Не, ако се развива минно производство от ново поколение. Старите мини са
работели и без модерните автоматизирани системи за контрол на процесите, но стандартите им са били коренно
различни, а настоящите резултати са изглеждали мираж.

Екипът на "Асарел-Медет" днес се гордее със супермодерните си автоматизирани системи от световните
технологични гиганти, които позволяват управление, мониторинг и контрол на работните процеси в реално време.
Нещо повече – компанията се включва в международни научноизследователски проекти за нови разработки.
"Асарел-Медет" е единственият български участник в иновативния европейски проект X-Mine, по който се тестваха
технологии, считани за бъдещето на минното дело. Сега компанията е част от нов научноизследователски проект –
AGEMERA, който изследва европейския потенциал по отношение на критичните суровини, нужни за зеления
преход.

Не технологиите, а хората стоят зад успеха

"Внедряваме най-новите интегрирани решения, инвестираме в иновации и ползваме най-доброто от напредъка на
технологиите, но най-важни за успеха са хората, защото те носят заряда за промяна и развитие", казва Димитър
Цоцорков. "Автоматизираните системи правят технологична революция в нашия отрасъл, значително облекчават
работата на колегите, подобряват безопасността на труда и опазването на природата, но не ги възприемаме като
нещо, което може да замени човека", смята още той.

"За да се развива компанията, трябва да сме в крак с най-новите технологии във всички аспекти на дейността ни,
но хората ще продължат да бъдат главната движеща сила на успеха – тези, които стоят дори зад най-съвършената
технология и създават иновациите", потвърждава също инж. Николай Пелтеков, който е изпълнителен директор на
"Асарел-Медет" от началото на 2023 г. За да се осигури устойчивото развитие на компанията, той ще работи в тясно
взаимодействие с досегашния изпълнителен директор инж. Делчо Николов, който е председател на Управителния
съвет, както и с председателя на Надзорния съвет Димитър Цоцорков.

Приемствеността е в духа на фирмената култура, а инж. Пелтеков е пример за успешно кариерно развитие в
компанията. Родом е от Панагюрище и за 25 години в "Асарел-Медет" преминава през всички стъпала на
йерархията. Като млад специалист е започнал като механошлосер и механик, след което става началник на
участък в рудник "Асарел", ръководи "Ремонт Обогатителна фабрика" и отдел "Инженеринг на ремонта", преди да
стане директор "Ремонтни дейности" и Генерален директор. Убеден е, че най-добрата формула за компанията е
сама да изгражда и развива кадрите си, така че всеки да получава шанс да се обучава и израства през различни
позиции, ако има способности, постига резултати и дава добър пример.

Бизнес с изключителен принос за своя регион

"Наш приоритет са новите технологии и инвестициите в развитието на хората", обобщава инж. Делчо Николов,
председател на Управителния съвет на "Асарел-Медет". Той подчертава, че минерално-суровинната индустрия
има дългосрочен хоризонт на развитие и осигурява стабилност и благосъстояние на регионите, в които се развива.
В минно-обогатителния комплекс пряко работят около 1200 души, като 93% от тях са от община Панагюрище. Още
толкова са работещите в дъщерни и смесени дружества.

Група "Асарел" създава над 60% от произведената продукция и над 70% от добавената стойност на индустрията в
Панагюрище, сочи анализ на Института за пазарна икономика, направен през 2022 г. Той показва, че минната
компания има изключително дълбоко социално-икономическо въздействие върху развитието на своя регион.
Сред най-големите инвестиции, които променят облика на общината, са дарителската зала трезор за
Панагюрското златно съкровище, новата хотелска инфраструктура и публично-частните партньорства за
изграждането на модерната многопрофилна болница и спортната зала в Панагюрище.

Благодарение на инвестицията в модерната МБАЛ "Уни Хоспитал", една неголяма българска община посрещна
пандемията на второ място по брой лекари на глава от населението в страната, показа още изследването на ИПИ.
А във времето на локдауните в туристическия бранш минната компания продължи да инвестира в хотелската си
инфраструктура, за да развива местния потенциал в тази област.

"Ловци на митове" по панагюрски



За десетте години след откриването на дарителската зала трезор на Панагюрското златно съкровище в
средногорския град близо 1 милион души са посетили експозицията на тракийския шедьовър. Оригиналът на
Съкровището се завърна у дома, в Панагюрище и през миналата година, когато само за месец и половина го
видяха над 7 хиляди туристи от страната и чужбина, отчитат от музея.

Сам по себе си проектът на залата трезор е истинско архитектурно съкровище. Голямата му добавена стойност
обаче е силният тласък, който дава за развитието на местния туризъм. Така се разбива митът, че туризмът не
може да се развива в хармония с рудодобива. Напротив – туристическите посещения в местния музей се
увеличават над три пъти още за първите четири години, за да продължат с бързи темпове нагоре и да повишат
сериозно броя на нощувките в средногорския град. Рекордът на туристическите посещения в Панагюрище засега
се държи от 2019 г., когато на глава от населението той е 7 пъти над средния за страната, показва изследване на
Института за пазарна икономика.

Перспектива за младите

"При избора на професия днес са важни не само заплатата, работната среда, достъпът до нови технологии и
кариерните възможности, но също средата за живот и балансът между работата и личното време. Предимство е,
че нашите социални инвестиции от последното десетилетие превърнаха Панагюрище в много по-привлекателно
място – заради професионалните перспективи, здравеопазването, богатия културен календар, туристическия
потенциал. Инвестицията ни в развитието на местната болница привлече млади специалисти и семейства от други
региони, а и повече младежи от общината виждат перспектива да останат и да се реализират в мястото, където са
родени", казва изпълнителният директор инж. Николай Пелтеков.

Пример за това дава Мария Илкова, отличничката на четвъртия випуск дуално обучение, завършил в панагюрската
Професионална гимназия през 2022 г. Тя прие поканата да започне работа в "Асарел-Медет" и продължи задочно
да учи в Минно-геоложкия университет. Цветан Кузманов пък е от първия випуск дуални ученици и работи като
автомонтьор в Централна ремонтна база. През 2022 г. той стана първият, който е тръгнал от дуалното обучение, за
да получи фирмената награда за най-добър в професията само три години след началото на кариерата си в
компанията.

Компания с голямо сърце

Хора и тежка техника от "Асарел-Медет" на два пъти през 2022 г. трябваше да помагат за гасенето на големи
горски пожари – край селата Калугерово и Лесичово в края на юли и край панагюрското село Елшица през август.
"Благодаря на ръководството и на всички работници и служители за изключителния принос, който имахте за
овладяването на огнената стихия. Истината е, че без вашата техника и денонощната работа на вашите момчета,
трудно щяхме да се справим", каза тогава областният управител на Пазарджик Трендафил Величков.

Общо 24 асарелци – огнеборци, булдозеристи, минни инженери, охранители и шофьори, получиха фирмени
награди за Деня на миньора, заради борбата си с пожарите. През септември компанията се отзова на апела за
помощ и в карловското село Каравелово, където отново хора и тежка минна техника помогнаха за преодоляването
на щетите от незапомненото наводнение. Пример за това, че големите компании са такива, когато в тях работят
хора с големи сърца.

Източник: www.bia-bg.com

Проекти за 20 000 евро на Фондация "Кроношпан" спечели великотърновското СУ "Владимир Комаров". Общо
девет проекта на няколко български училища на обща стойност 90 000 евро предстои да финансира фондацията.
Възможност да бъдат финансирани имаха всички професионални училища в страната, а кандидатите трябваше по
творчески начин да покажат какво и как би подобрило обучението при тях. Чрез конкурсното начало за
разработките пък фондацията на водещия инвеститор в България стимулира качественото образование, което
подготвя кадри за родната индустрия и подкрепя иновативното мислене на подрастващите, създавайки им
модерни условия за образование.

Две от разработките – за по 10 000 евро, бяха спечелени от СУ "Владимир Комаров" – Велико Търново. Първата
се нарича "Можем и знаем как да запазим Земята чиста". Неговата основна идея е да представи на учениците
възможностите за получаване на зелена енергия, начините за изчисляване на необходимите мощности на
системите, както и техническото им изпълнение. Изграждането на хибридна ветро-соларна система, която правят
възпитаниците на училището, ще им даде практически познания за възможностите и начините на използване на
възобновяемите енергийни източници.
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Вторият проект, който се прави в СУ "Владимир Комаров", е "Да посрещнем бъдещето знаещи, способни и
уверени" и е свързан със създаването на Технологичен център "Автоматизирани системи". В него с помощта на
специализирано оборудване ще се даде шанс на учениците да работят в условия, максимално близки до тези на
реалните производствени процеси в действащи фирми.

10 000 евро за оборудване на иновативна класна стая печели и ПГЕЕ "М. Ломоносов" в Горна Оряховица. Част от
средствата, дарени от Фондация "Кроношпан", тук са заделени за оборудване с нови модерни компютри,
специален графичен софтуер и 3D принтер. Идеите на учениците от Професионалната гимназия "Цанко
Церковски" в Павликени също ще бъдат подпомогнати. Със средствата ще се направят модерни тематични
кабинети и центрове за практически обучения за възпитаниците на учебното заведение.

Самият конкурс е част от световна кампания на "Кроношпан", като общият награден фонд е 285 000 евро. За него
се надпреварваха 32 проекта, дело на училища от 28 държави, сред които България, Унгария, Чехия, Полша,
Великобритания, САЩ и др.

Програмата търси млади предприемачи и изобретатели

С интензивен мастър клас и оспорван финал приключи семестърът "Бъдещето на градовете и селата", част от
младежката иновационна програма на WWF Panda Labs. 18 младежи на възраст между 15 и 25 години от
Сандански, Кюстендил, Павликени, Варна, Тетевен и София взеха участие в последния етап от надпреварата.
Всички те стигнаха до финалите на двата хакатона, които WWF проведе през ноември миналата година, посветени
съответно на бъдещето на градовете и селата.

На големия финал четирите отбора победители се състезаваха за стартов капитал от 7 000 лв., с който да
финансират първите стъпки от работата по своите бизнес идеи. Всички те са насочени към по-устойчиво развитие
на градовете и селата и към подобряване на екологичните и социални аспекти от живота на хората в тях. В
надпреварата за първото място един срещу друг се изправиха:

отбор "Амазия" с идея за намаляване на топлинните вълни и превръщане на градовете в по-красиви и
уютни места за живот чрез изграждане на вертикални градини на жилищни сгради;
отбор "Визия за бъдеще" с решение за ремонт на пътищата с използване на преработена пластмаса в
полагания асфалт;
отбор "Вулканичните глухарчета" с идея за охлаждане на покривните пространства на сградите и справяне с
летните горещини чрез система на циркулираща вода и модифициран покрив от отражателен материал;
отбор "Bio Life" с решение за съживяване и модернизиране на сгради "архитектурни призраци" в селата,
чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи.

"По време на семестъра чухме много и прекрасни идеи, които биха стимулирали развитието на нашите градове и
села. Обнадеждени сме, че младите хора ги е грижа за местата, в които живеят и искат да ги направят по-
устойчиви, по-зелени и по-уютни. Ние научихме нещо от всеки един от отборите и вярваме, че и те са научили нещо
от нас. Във WWF споделяме убеждението, че с общи усилия сме способни да променяме средата и тези
вдъхновяващи млади хора са пример за това", коментира Виктория Табакова, координатор на програма
"Младежка ангажираност" във WWF.

По време на мастър класа участниците преминаха през серия от обучителни модули, които да им помогнат в
развитието на техните идеи: клиентско преживяване, бизнес моделиране, финанси, маркетинг, възможности за
финансиране на стартиращи компании, както и сесии за работа в екип и успешно представяне пред аудитория.
Младежите се срещнаха с гост-лектори с предприемачески опит и бяха подкрепени от експерти, които влязоха в
ролята на техни ментори.

Екипите имаха възможност да се срещнат лично с изпълнителния директор на WWF България Веселина
Кавръкова и да научат повече за работата на организацията в опазването и възстановяването на дивата природа,
както и да обсъдят ролята на бизнеса в устойчивото развитие на градовете и селата.

Отборите посетиха и новия "зелен" хипермаркет от веригата Kaufland България в кв. "Горубляне", където
разговаряха с екип на компанията за устойчивите аспекти, свързани със строителството, инфраструктурата и
продуктовия асортимент на магазина.

Във финалния етап на семестъра "Бъдещето на градовете и селата" жури в състав Апостол Дянков, WWF България,
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Елена Янакиева, Фондация "Америка за България", Ваня Божилова-Стоянова, Kaufland България и Орлин Радев,
AMPECO определи големия победител, представил най-перспективен бизнес план. Това е отборът "Амазия", в
състав Антон, Атанас, Дарина, Дейвид и Елена – ученици от 10-и клас в град Кюстендил. Той ще поучи стартово
финансиране от 7 000 лв. за първоначални тестове на бизнес идеята и създаване на прототип и ще вдъхнови
много млади хора да последват неговия пример.

Програмата на WWF България Panda Labs търси следващото поколение иноватори и предприемачи, които
създават устойчиви решения за преодоляване на актуални екологични предизвикателства. Panda Labs се
осъществява от WWF България с любезната подкрепа на Фондация "Америка за България" и на Kaufland
България.

На български език са достъпни два масови отворени онлайн курса за психолози и обучители в сферата на
професионалното образование в областта на психологията по проект "Ранна психологическа
интервенция" 
Проектът "Ранна психологическа интервенция" е финансиран по програма "Еразъм +" на ЕС и се изпълнява в
Италия (Асоциация EMDR Italia, Асоциация Pixel), Полша (Университет Jan Kochanowski University, Kielce), Чешката
република (Асоциация на клиничните психолози), Франция (Институт Алфред Адлер, Париж), Гърция (Institute of
group analysis, Атина), Словакия (Прешовски университет).
Дейностите на проекта са насочени към:

Психолози, психотерапевти и психоаналитици, които се интересуват от развиване на знания, умения и
компетенции за психологическа подкрепа при извънредни ситуации.
Обучители от сферата на професионалното образование в областта на психологията, които се интересуват
от възможността да предоставят обучение по психологическа ранна интервенция.

За тези целеви групи са разработени два Масови отворени онлайн курса (Massive Open Online Courses, MOOCs).
Те служат за обучение на целевата група в клинични компетенции за предоставяне на психологическа подкрепа на
пострадали при природни бедствия и хуманитарни кризи за повишаване на персоналната и общностна
устойчивост. Обучението развива и умения за фасилитиране при кризисен мениджмънт за подобряване на
координираните и интегрирани интервенции при извънредни ситуации, за намаляване на техния ефект и за
подкрепа на по-бързо възстановяване на общността.
Фондация "Състрадание Алцхаймер България" се присъедини към проекта като асоцииран партньор.
Благодарение на екипа и сътрудници психолози двете онлайн обучения са преведени и достъпни и на български
език.
За повече информация за безплатните обучителни курсове и за записване (с получаване на сертификат) можете
да се запишете тук. 
https://psychein.pixel-online.org/gp_MOOCs.php
Повече информация за проекта можете да намерите на неговата интернет страница (на английски език):
https://psychein.pixel-online.org/

Проектът "Ранна психологическа интервенция" е финансиран по програма "Еразъм +" на ЕС.

Минната компания финансира бизнес проекти в Крумовград и Средногорие

Днес се проведе официалното годишно събитие на Сдружение "Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък
и среден бизнес в община Крумовград", по време на което бяха раздадени сертификати и плакети на
бенефициентите получили финансиране през изминалата 2022 година.

По време на събитието, което се проведе в заседателната зала на Община Крумовград, "Дънди Прешъс Металс
Крумовград" беше представена от Любомир Хайнов, генерален мениджър на Дружеството в Крумовград, Веселин
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Колов, юрисконсулт и член на Управителния съвет на Фонда, Джанан Салиф, специалист "Корпоративна социална
отговорност" и Хикмет Хасан, специалист "Връзки с обществеността". От страна на общината присъстваха Себихан
Мехмед, кмет на община Крумовград, Абидин Хаджимехмед, зам. кмет на общината и член на УС на Фонда и Метин
Байрамали, председател на ОбС Крумовград и член на УС на Фонда.

Джанан Салиф приветства всички присъстващи по време на церемонията и даде думата на Себихан Мехмед, кмет
на община Крумовград и домакин на събитието.

"За мен е чест като кмет на община Крумовград да застана пред Вас и да поздравя всички, които са се
възползвали от този Фонд. За пореден път искам да благодаря на всички, с които заедно запретнахме ръкави и по
наше предложение и със съгласието на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" учредихме това Сдружение. Особено
през последната година Фондът заработи с пълна пара. По време на пандемията и предизвикателствата,
свързани с инфлацията също имахме перипетии, с които успяхме да се справим.

Фондът създава устойчиви работни места, дава възможност на младите да останат в Крумовград, създава
възможност за алтернатива на бизнеса, който на територията на община Крумовград, се развива.", сподели
Мехмед.

Любомир Хайнов и Себихан Мехмед връчиха сертификатите и плакетите на присъстващите бенефициенти, които
получиха финансиране през 2022 г. и им пожелаха здраве, берекет и много бъдещи успехи.

През 2022 г. финансираните проекти в Крумовград са 15, а създадените работни места 33. Общата грантова
стойност, осигурена безвъзмездно от компанията за финансираните проекти е 1 365 650 лв. Проектите са в
областите земеделие, производство и услуги.

Фондът подкрепя финансово проекти от 2019 г. Оттогава финансираните проекти са 48, а генерираните нови
работни места в Крумовград са 126.

През 2021 г. "Дънди Прешъс Металс" и общините Челопеч, Чавдар и Златица, по подобие на фонда в Крумовград,
създадоха "Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес". На проведеното на 26 януари
годишно събитие на Фонда бе отчетено, че през 2022г. в трите общини от Средногорието са финансирани общо 19
проекта и открити нови 24 работни места.

Източник: rnews.bg

През миналата година отделът за закрила на детето във Варна е работил с 35 деца в риск

Защитени ли са децата, настанени в кризисни центрове у нас и защо се стига до бягства като това, което
предприеха три момичета от Варна? Това коментираха пред БНТ Диана Великова от отдел "Закрила на детето"
във Варна и Анна Николова от Фондация "SOS семейства в риск".

През миналата година отделът за закрила на детето във Варна е работил с 35 деца в риск.

Изчезналите момичета от Варна знаели, че ги издирват Специален проект Как да изберем крипто борса или
посредник за закупуване на криптовалути?

"В тези центрове се настаняват деца - жертви на насилие, трафик, експлоатация и поставени под риск. Често тези
деца имат и противообществени прояви, проявяват опозиционно поведение - не ходят на училище, бягат от дома
си. В рамките на социалната услуга работят широк кръг специалисти по график. Социалната услуга работи по
определена методика като много голямо внимание се отделя на социалната работа с децата", посочва Диана
Великова.

Бягствата от подобни кризисни центрове не са рядко явление и за показателни за това, че системата за закрила
не работи добре, смята Анна Николова от Фондация "SOS семейства в риск".

Момиче изчезна във Варна, търсят го от седмица

"Престоят в тези кризисни центрове е прекалено дълъг и се съвместяват деца с различни, понякога
противоположни профили. Не се предприемат мерки и действия спрямо тези, които са причина за настаняването
на децата - например - извършителите на насилие, тези които посягат сексуално на децата или им осигуряват
наркотици. Това чувство на безнаказаност се завишава и спрямо институциите и доставчиците на социално услуги
има все по-малко доверие. Кризисният център не е затвор. То е място, което осигурява сигурност, но децата ходят

Заглавие: Защо се стига до бягства от кризисните центрове и доколко защитени са децата там?

Дата: 01.02.2023 10:02
Медия: Дарик

https://darik.bg/zasto-se-stiga-do-bagstva-ot-krizisnite-centrove-i-dokolko-zastiteni-sa-decata-tam-


на разходки, на училище и винаги има възможности децата да избягат", смята Николова.

Според нея кризисните центрове трябва да работят с по-малък капацитет и повече потенциал.

Сдружението с нестопанска цел "Жанета" в Разград започна дарителска кампания за събиране на стари
компютри, лаптопи или таблети. Устройствата ще бъдат предоставени на деца, чиито родители нямат възможност
да им осигурят, каза за БТА председателят на Сдружението Грациела Ранкова. Тя обясни, че идеята за
благотворителната кампания се родила още по време на пандемията, но заради ограничителните мерки се
проточила във времето. "Изминалите години ни показаха, че много ученици заради липса на технически средства
нямаха възможност да се включат в образователния процес, когато се наложи той да преминава на онлайн
режим. Затова решихме да отправим апел към добротворци, ако у дома имат работещ компютър или лаптоп,
които събират прах, да ни ги изпратят в подкрепа на каузата да зарадваме дете в нужда", посочи Ранкова.

За устройствата, нуждаещи се от поправка, ще се погрижат двама млади компютърни специалисти. Ремонтираните
машини ще бъдат подарени на потребители на двете социални услуги, които управлява Сдружението - на Центъра
за обществена подкрепа и Центъра за работа с деца.

Кампанията за събиране на стари и непотребни компютри и лаптопи няма определен краен срок. Те могат да се
оставят в Центъра за обществена подкрепа (къщата до изчислителния център) или в Центъра за работа с деца на
улицата в ж.к. "Орел". Грациела Ранкова изрази надежда повече хора да откликнат на призива на сдружението,
защото по думите ѝ каузата си заслужава.

Председателят на "Жанета" заяви, че продължава и другата благотворителна кампания на сдружението - за
събиране на детски книжки за изграждане на библиотека към Центъра за обществена подкрепа. "Получихме
голямо дарение от книги и за възрастни, като подготвяме да разкрием благотворителна библиотека за хората от
града. Скоро ще обявим и още една хубава инициатива за децата на Разград", посочи Грациела Ранкова.

Тя припомни, че неправителствената организация работи в социалната сфера с представители на уязвими групи в
региона вече близо 19 години. От учредяването си през 2004 г. досега екипът на "Жанета" е помогнал на над 17
600 души с консултации и с хуманитарна подкрепа. "Мисията на сдружение "Жанета" винаги е била да помага на
деца, които са най-уязвими, и техните семейства, както и на възрастни хора, да живеят по-добре", каза Ранкова.
По думите ѝ през последните две години с подкрепата на Националната мрежа за децата сдружението е
осигурило храна за 60 семейства. Със средства по проект, финансиран от фонд "Нашите родители" на фондация
"BCause", са закупени хранителни продукти, дрехи и обувки за 40 възрастни от самуилските села Хърсово и Голям
Извор.

/ЛРМ/

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите":
"Стар акумулатор за нов дефибрилатор" по Дарик радио, с водещ Георги Донков. Гости са Мариана
Манушева и Александър Манушев от фондация "Първите три минути". 
Когато сърцето спре, всеки от нас има подарени три минути. В тези три минути може да се върне обратно в живота
или да го напусне завинаги. В България повече от 10 000 души годишно стоят на този праг между живота и смъртта.
Три минути изглеждат като миг, но могат да бъдат достатъчни за спасяването на живот, ако човек има познания за
даване на първа помощ и ако има дефибрилатор на разположение. От 2018 година Александър и Мариана
Манушеви работят за това да има поставени дефибрилатори на обществени места. От година вече има
дефибрилатори на 4 от най-посещаваните спирки на метрото, във Физическия факултет и Ректората на СУ.
Мариана разказва как създават фондация "Първите три минути", за да популяризират съвременни стандарти за
оказване на първа помощ, които се основават на наука, а не на чуто или прочетено в интернет.
Александър допълва, че сърдечният арест е най-честата причина за преждевременна смърт, а жертвите на
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сърдечен арест са 10 пъти повече от жертвите на пътни катастрофи, природни бедствия и пожари, взети
заедно. Причината е, че може да се помогне само в първите няколко минути. Когато сърцето спре, спира притокът
на кръв до органите, те се увреждат и настъпва мозъчна смърт. Познанията за даване на първа помощ са
изключително важни, защото дори и в страните с най-добре организирана спешна медицинска помощ линейката
идва за 5-8 минути. Още през 2012 година Европейската комисия призовава за програми за обучение за първа
помощ и поставяне на дефибрилатори. България е единствената страна, която пренебрегва това искане. Извън
България дефибрилатори има на обществени места като гари, летища, молове, търговски улици, учебни
заведения. Съществува и приложение, което показва къде е най-близкия дефибрилатор и има ли наблизо
човек, който може да окаже първа помощ. Разработен е от българи и се използва в Европа. В България то е
безпредметно.
Проф. Иво Петров, национален консултант по инвазивна кардиология, обяснява, че използването на
дефибрилатор и външен сърдечен масаж и обдишване са равностойни начини за връщане на сърцето в ритъм, но
те не заместват професионално дадена първа помощ, която е задължителна при сърдечен арест. Той пояснява,
че използването на дефибрилатор не изисква специални познания. Всеки може да го направи, тъй като софтуерът
на устройството дава указания на български език. Дефибрилаторът прави анализ на състоянието на пострадалия
и използва подходящ електрически заряд, за да възстанови сърдечния ритъм. След това самия дефибрилатор
дава указания на човека, оказващ помощ, как да продължи нататък и как да прави сърдечен масаж. Това са
интелигентни устройства, които поддържат данни как са употребявани и при какви ритъмни нарушения.
Дефибрилаторът, използван в първите 3-5 минути, дава 70% шанс за спасяване на пострадалия от екип на Бърза
помощ. Проф. Петров е категоричен, че с автоматичен външен дефибрилатор не може да се навреди на
пострадалия. Дефибрилаторът пуска електрически заряд само ако анализът показва необходимост. 
Александър разказва как се е появил преносимия дефибрилатор като следваща стъпка на дефибрилация без
участието на лекар, практикувана в американски болници, където започват да свързват сърдечно болни с
дефибрилатор, който се задейства автоматично при нужда. Александър подчертава, че устройството дава
инструкции с обратна връзка. Апаратът отчита как правите външен сърдечен масаж и коригира непрекъснато
действията ви. 
Мариана пояснява, че дефибрилатор се използва при сърдечен арест, а не при инфаркт на миокарда, тъй като
има разлика между двете състояния. Инфарктът е проблем в кръвообращението и мускула на сърцето, докато
сърдечният арест е проблем в проводната система на сърцето. Ако пострадалият е в безсъзнание и не диша
нормално използваме дефибрилатора. 
Фондация "Първите три минути" има постоянна кампания "Стар акумулатор за нов дефибрилатор". Те събират
стари акумулатори и ги дават на лицензирана компания, която ги превръща в средства за купуване на
дефибрилатори. Хората дават акумулаторите безвъзмездно. Мариана и Александър работят и с компании, чиито
служители събират стари акумулатори. Дефибрилаторът във Физическия факултет на Софийския университет е
купен по този начин. За един дефибрилатор са нужни средства от около 300 стари акумулатора.
Проф. Петров казва, че предстои поставянето на 20 дефибрилатора в още метростанции и в две зали на Софийска
община. Междувременно тече обучение на служители в градския транспорт.
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите. 

Pandora и Emprove обединяват сили в подкрепа на жени, които са преживeли домашно насилие. Кампанията
"Подари любов с Pandora и подкрепи #РаноБудна" стартира на 25.01., а средствата от нея ще бъдат дарени изцяло
за каузата #РаноБудна!

В началото на 2023 г. най-големият бижутериен бранд в света – Pandora, и международната неправителствена
организация в подкрепа на жени, преживели домашно насилие Emprove, поставят началото на съвместна
кампания под надслов "Подари любов с Pandora и подкрепи #РаноБудна".

От 25.01.до 14.02.2023г. във всички магазини Pandora в страната можете да закупите специална картичка за Свети
Валентин на цена от 1 лв., с която не само ще демонстрирате любовта си към любимата дама в живота Ви, но и ще
допринесете за каузата на #РаноБудна. Всички средства от продадените в периода картички ще бъдат дарени за
нуждите на #РаноБудна.

Инициативата #РаноБудна обединява ценна информация, вдъхновяващи истории и безплатна професионална
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подкрепа за жени, които се намират в предизвикателен етап от живота си. Водеща мисия на Emprove чрез тази
кампания е да пробуди жените и техните близки за първите знаци, че се намират във връзка с насилник.
"Ранното разпознаване на токсичните връзки е най-добрият начин да се избавите от такава, да запазите живота
си щастлив, самочувствието си високо и да предпазите от емоционално и физическо нараняване всеки, замесен в
отношения с насилник", категорични са от Emprove.

Една от водещите мисии на Pandora е чрез бижутата си да подтиква жените по цял свят да изразяват свободно и
без никакъв страх себе си и това, което обичат. Затова бижутерийният гигант подкрепя редица каузи в области като
образование, равенство между половете, осведоменост по отношение на правата, личностно развитие и
гражданска ангажираност, а успоредно с това дава и повече гласност на темата колко важна е взаимната
подкрепа между жените в различни етапи от живота им.

Kартичките от кампанията "Подари любов с Pandora и подкрепи #РаноБудна" ще откриете в обектите на Pandora в
цялата страна. Така, освен най-новата колекция за Свети Валентин, този февруари имате и още една причина да
посетите магазини Pandora.

Бъдете ранобудни и подарявайте незабравими моменти всеки ден!

Кои личности, организации, медии или други се отличиха според вас през 2022 г. със своите ярки дигитални
инициативи в защита на демокрацията, човешките права, природата и европейските ценности? Мрежа за
гражданско действие "БлуЛинк" ви кани да ги номинирате за наградата "Свободен електрон".

Наградата "Свободен електрон" е учредена от "БлуЛинк" през 2009 г. за стратегическо и умело използване на
интернет и информационните технологии в защита на демокрацията, човека, природата и европейските ценности.
Постигането на тези цели е и идеална цел на "БлуЛинк". Наградата се присъжда ежегодно от Управителния съвет
на фондацията. От 2014 г. "БлуЛинк" връчва и награда на публиката на онази личност или организция, събрала
най-широка подкрепа чрез публично гласуване.

Очакваме Вашите попълнени формуляри с номинации до 12 февруари! Не забарвяйте да ни изпратите и кратка
информация за това защо номинирате въпросния човек/ организация. Повече информация за лауреатите през
годините можете да намерите тук.

Нека заедно отличим най-ярките граждани и организации, които с работата си през изминалата година заслужиха
да се наредят сред Свободните електрони!

От нас зависи да има гражданско действие!

! до 12.02.2023 г - Предложете номинации за наградата

! 15.-22.02.2023 г. - Изберете Вашия Свободен електрон

! 24.02.2023 г. - Обявяване на носителите на наградата за 2020 г.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски
ценности и демокрация, гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да
отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме
нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация "БлуЛинк". Повече за
мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.
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Сдружението с нестопанска цел "Жанета" в Разград започна дарителска кампания за събиране на стари
компютри, лаптопи или таблети. Устройствата ще бъдат предоставени на деца, чиито родители нямат възможност
да им осигурят, каза за БТА председателят на Сдружението Грациела Ранкова. Тя обясни, че идеята за
благотворителната кампания се родила още по време на пандемията, но заради ограничителните мерки се
проточила във времето. "Изминалите години ни показаха, че много ученици заради липса на технически средства
нямаха възможност да се включат в образователния процес, когато се наложи той да преминава на онлайн
режим. Затова решихме да отправим апел към добротворци, ако у дома имат работещ компютър или лаптоп,
които събират прах, да ни ги изпратят в подкрепа на каузата да зарадваме дете в нужда", посочи Ранкова. 
За устройствата, нуждаещи се от поправка, ще се погрижат двама млади компютърни специалисти. Ремонтираните
машини ще бъдат подарени на потребители на двете социални услуги, които управлява Сдружението - на Центъра
за обществена подкрепа и Центъра за работа с деца. 
Кампанията за събиране на стари и непотребни компютри и лаптопи няма определен краен срок. Те могат да се
оставят в Центъра за обществена подкрепа (къщата до изчислителния център) или в Центъра за работа с деца на
улицата в ж.к. "Орел". Грациела Ранкова изрази надежда повече хора да откликнат на призива на сдружението,
защото по думите ѝ каузата си заслужава.
Председателят на "Жанета" заяви, че продължава и другата благотворителна кампания на сдружението - за
събиране на детски книжки за изграждане на библиотека към Центъра за обществена подкрепа. "Получихме
голямо дарение от книги и за възрастни, като подготвяме да разкрием благотворителна библиотека за хората от
града. Скоро ще обявим и още една хубава инициатива за децата на Разград", посочи Грациела Ранкова.
Тя припомни, че неправителствената организация работи в социалната сфера с представители на уязвими групи в
региона вече близо 19 години. От учредяването си през 2004 г. досега екипът на "Жанета" е помогнал на над 17
600 души с консултации и с хуманитарна подкрепа. "Мисията на сдружение "Жанета" винаги е била да помага на
деца, които са най-уязвими, и техните семейства, както и на възрастни хора, да живеят по-добре", каза Ранкова.
По думите ѝ през последните две години с подкрепата на Националната мрежа за децата сдружението е
осигурило храна за 60 семейства. Със средства по проект, финансиран от фонд "Нашите родители" на фондация
"BCause", са закупени хранителни продукти, дрехи и обувки за 40 възрастни от самуилските села Хърсово и Голям
Извор. 

Нели Радева е завършила социология, комуникации и социална психология в Мюнхен. Работила е в немската
телевизия RTL и мюнхенския вестник "Абенд Цайтунг". Представяла е и съвременно българско изкуство в
Германия, където е организирала изявите на родни художници. Създател е на фондация "И Аз Мога" |
I CAN TOO в България (2006 г.) и САЩ (2012 г.). Козметичният ѝ бранд Naturelle With Love е благородна инвестиция
в чиста и натурална козметика с българска роза, която съфинансира инициативите на "И Аз Мога".

Винаги вижда "голямата картина". Знае как да я представи на екипа си така, че всички да бъдат увлечени в
постигане на голямата цел. "Оптимизмът ми е заразителен. Обичам да помагам, да предавам знанията и опита
си, като винаги съм водена от любов към нещата, които правя, към хората, за които ги правя, както и от вярата в
тяхната смисленост и полезност. Смелостта да дръзвам да реализирам мечтите си е едно от определящите ме
качества. Перфекционизмът и логичното мислене ми помагат да не изпускам малките детайли при реализирането
им, а постоянството и умението да чакам ме правят "непобедима" (колкото и "американски" да звучи това, все пак
8 години съм живяла в САЩ)."

Създаденият от Нели Радева козметичен бранд Naturelle With Love става разпознаваем още с първият си знаков
продукт – хомеопатична паста за зъби с вода от роза Дамасцена. Каузите, които тя и екипът ѝ инициират чрез
фондация I CAN TOO, са в подкрепа на деца с множествени увреждания и техните семейства. Създадени са два
терапевтични центъра за деца с проблеми в развитието и за деца с аутизъм. Над 400 известни личности от
сферата на изкуството, спорта и обществения живот от България и чужбина са лица на I CAN TOO,
популяризирайки мисията на фондацията по света – сред тях са Антонио Бандерас, Григор Димитров, Долф
Лундгрен.

Q&A

Любовта ли е отговорът на най-важните житейски въпроси? Като водещо ваше качество какво ви дава и на какво ви
учи тя?

Да, тя е решението на всеки един проблем. Не би имало нещастни хора и войни, ако всички ние имахме повече
любов и хармония в живота си. Тя е отговорът на всичко! На мен самата ми дава безкрайна увереност, пристан,
самочувствие, смисленост. Научи ме на толерантност и щедрост. Любовта е моторът на всеки един от нас! Тя е
божественост! Най-изконното и велико нещо на тази планета е тя. Смятам, че идваме тук, за да се научим да
даваме любов.

Заглавие: Нели Радева, създател на козметичния бранд Naturelle With Love и фондация I CAN TOO

Дата: 01.02.2023 11:20
Медия: Мениджър

https://manager.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/neli-radeva-sazdatel-na-kozmetichnia-brand-naturelle-with-love-i-fondacia-i-can-too-


В какво вярвате? Споделяте ли твърдението, че вярата е двигател на промяната?

Аз съм оптимист по природа и вярвам в доброто, в себе си и в Космоса (за някои Бог). Вярата е всичко! При мен
вярата в идеите, визията, която имам за нещата, перфекционизма, в мен самата, както и желанието да помагам, е
двигателят ми към промяна и съзидателност. Винаги съм водена от убеждението, че има какво да дам на хората, и
това е толкова силен мотив, че не ми дава мира и ме кара да творя и споделям с хората създаденото.

Как креативността помага на работата ви?

Тя е една от най-силните ми черти, затова и нещата, с които се занимавам, ми доставят огромно удоволствие.
Творческият процес, през който минава всяка една идея, над която работя, е магия, но и вакуум. Той те засмуква,
изцежда всичко от теб и те пуска едва когато идеята придобие съвършена цялост и завършеност. Нещата, с които
избирам да се занимавам (или по-скоро те избират мен), са винаги безкрайно интересни, и то, защото са свързани
най-вече с креативност, движение и промяна.

***

Топ 5 сили на характера според теста на VIA

1. Любов

2. Вяра

3. Креативност

4. Надежда

5. Любопитство

Текстът е част от шестото специално издание на Мениджър "Жената е..."

32 партньори от 14 страни работят заедно, за да възстановят влажни зони на няколко места в Европа.
Професионалисти от света на науката, бизнеса и природозащитата обединяват сили с отговорните институции, за
да вдъхнат нов живот на деградирали сладководни и крайбрежни екосистеми на площ от 10 500 хектара в шест
държави – България, Великобритания, Естония, Италия, Ирландия и Нидерландия.

Ангажирането на местните общности и заинтересованите страни в процеса на възстановяване е ключов подход в
проекта WaterLANDS, който да доведе не само до съживяване на природата, но и до социално-икономически
ползи за населението. Разположено на 35 км от София, през миналия век Драгоманското блато е почти напълно
пресушено за земеделски цели след изграждането на отводнителни канали и помпена станция. През последните
30 години то бавно възвръща своя хидрологичен режим, но след десетилетия на деградация процесът на
възстановяване на природното местообитание продължава и досега.

Днес Драгоманското блато е част от европейската екологична мрежа "Натура 2000", както и от Европейския зелен
пояс. През 2011 г. е обявено за влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция. "През
2020 г. пожар унищожи над 80% от растителността на Драгоманското блато. Освен природните стихии, заплаха за
влажната зона са още замърсяването, еутрофикацията, засушаванията и унищожаването на местообитания.
Всичко това води до загуба на екосистемни услуги, свързани с регулиране на местната температура, задържане на
парникови газове и осигуряване на местообитания.", коментира експертът от програма "Води" на WWF Иван
Христов.

През 2023 г. WWF и неговите партньори от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ работят върху изготвяне на
стратегия за устойчиво управление на Драгоманското блато. В следващите четири години двете организации ще
проведат дейности на терен, които допринасят към процеса на възстановяване на влажната зона. Планира се
отстраняването на част от растителната маса (тръстика, папур), както и проучване на начини за
оползотворяването ѝ в селското стопанство, строителството, като биогориво. С цел намаляване замърсяването с
торове, използвани върху съседните обработваеми земи, ще се изградят три буферни зони. Чрез мониторинг ще се
проследява нивото, температурата и мътността на водата, както и местообитанията на рибите и водолюбивите
птици.

Възстановяването и разширяването на туристическата инфраструктура, разрушена от пожара през 2020 г., също е
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сред планираните дейности. "Докато текат съгласувателни процедури за обновяване на наколните пътеки,
работим с институциите, туроператори, студенти и млади хора, за създаването на нови образователни материали и
информационни табели. А през 2022 г. се възобнови провеждането на опръстенителен лагер за птици, в който се
включиха 50 експерти и доброволци. Участието на общността в опазването на влажната зона е важен фактор за
устойчивото ѝ управление", каза Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ.

Другите влажни зони, обект на възстановяване в рамките на WaterLANDS са:

- Местността Йоркшир iCASP обхваща широки торфени пространства на площ от 80 000 ха в Северна Англия,
включително части от три национални парка: Пик Дистрикт, Йоркшир Дейлс и Норт Йорк Мурс. Торфът е дълбок
няколко метра и е важно хранилище на въглерод, но в момента е обект на силна ерозия. Тези планински торфища
са сред най-важните водоснабдителни системи в света и доставят вода на няколко милиона души. Целта на
партньорите е да възстановят 2000 ха от тях.

- Водосборният басейн на река Пярну в западна Естония е с голям потенциал за екосистемни услуги и
икономически ползи. След като бъдат възстановени, намиращите се в района торфени полета и гори на площ от
3500 ха, ще предоставят възможност за развитие на зелена енергия, отваряне на работни места за местните
общности и създаване на кътчета за отдих. Освен това превръщането на толкова разнообразни местообитания –
от блата до речни ливади – в хидрологично свързан ландшафт би предложило условия за хранене и размножаване
на редица животински видове.

- Венецианската лагуна е най-голямата крайбрежна влажна зона в Италия и е уникална с разнообразието си от
местообитания – солени блата, тръстикови лехи, морски ливади. Лагуната е подложена на човешка намеса от
хилядолетия. Днес предизвикателствата пред нея са свързани със загуба на солени блата, продължаваща ерозия
и изнасяне на големи обеми седименти в морето. Тези проблеми се изострят още повече от съвременните нива
на урбанизация, корабоплаване и драгирането на каналите. През 1987 г. Лагуната е обявена за обект на
световното природно наследство на ЮНЕСКО.

- Защитена зона Възвишения Cuilcagh-Anierin в Ирландия е тресавище, включващо 11 местообитания и 7 вида,
защитени съгласно Директивите за местообитанията и птиците. Селското стопанство, опожаряването,
унищожаването на торфа, инвазивното навлизане на иглолистни дървета и липсата на контрол върху туризма са
основните заплахи за мястото. Възстановителните дейности се извършват от местни фермери, получаващи
финансиране за подобряване качеството на местообитанията. Фокусът е върху екосистемни услуги като улавяне на
въглерод и опазване на биоразнообразието.

- Естуарът Емс-Доларт се намира на границата между Нидерландия и Германия, където река Емс се влива в
залива Доларт във Ваденско море. Това е една от най-големите приливни зони в света. Естуарът е известен със
своите пясъчни, тинести и крайбрежни солени блата. Още през Средновековието солените блата са били
рекултивирани чрез изграждане на диги, а крайбрежните торфища – отводнени за селскостопански цели, което е
довело до слягане на почвата. Размерът на устието е намалял и поради утаяване на пясък и тиня. Проблемът се е
задълбочил с удълбаването на реката за целите на корабоплаването. Днес покачването на морското равнище
застрашава оцеляването на крайбрежните влажни зони и поражда риск от наводнения.

В три поредни вечери - на 2, 3 и 4 февруари, от 19 ч. на сцената на Старозагорската опера, на която ще бъде
разположена и публиката, Компания Дерида ще представи визуално-танцовите представления "Темел" - най-
новата си продукция, с премиера през март 2022 г.; "Фрактус" - визуален танцов пърформанс, резултат от
партньорство с пет други международни организации по проекта "CLASH! Когато класическият и съвременният
танц се сблъскат и се образуват нови форми", финансиран по програма "Творческа Европа"; "Телепорт" - визуален
танцов пърформанс в копродукция със "Студио Форматик". 
Гостуването в Стара Загора е част от проекта "Компания Дерида на път - Сезон 22-23" на Дерида денс
център/Фондация "Арт Линк" и има задача да разпространи танцовите продукции на Компания Дерида извън
София. Целта е създаване на нови национални партньорства и поемане на инициативи към децентрализация на
съвременното танцово изкуство в България. След Стара Загора трите представления ще гостуват на Фестивала
"Ерата на водолея" в Бургас и в ДКТ "Иван Радоев" в Плевен.
Дерида денс център e първият център за съвременен танц и обучение в България. Той е основан през 2010 г. и
функциониращ посредством Фондация "Арт Линк". Има широк спектър от дейности, чрез които изпълнява целите
на организацията - да бъде инструмент за ускоряване развитието на съвременното танцово изкуство в страната,
подкрепяйки съществуващите и изгряващи таланти в областта, чрез създаване на нужните за това условия.
Основните направления, в които работи центърът, са независими танцови продукции, обучителна и тренинг
програма за съвременен танц, международни партньорства, резидентска програма, презентационна и кураторска
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дейност.
Фондация "Арт Линк" поддържа собствено сценично пространство - Сцена Дерида, на ул. "Цар Самуил" 32 в София,
изцяло независимо пространство за съвременно изкуство и култура. Своето място в ежемесечната програма
намират танцови и театрални представления, съвременен цирк, аудиовизуални пърформанси, фотографски и
художествени изложби и социални събития.

Последвайте или харесайте в-к "ДУМА" във ФЕЙСБУК --> ТУК <--

Споделяйте нашите публикации.

Фирма Ивентас, официален дистрибутор на PHILIPS AVENT България, направи дарение на уреди и аксесоари на
Отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ "Уни Хоспитал". Дарението включва електрически стерилизатор,
шишета за хранене, торбички, помпи и контейнери за кърма залъгалки, силиконови протектори.

Г-жа Гинка Николова, предтавител на Ивентас, пожела на целия екип да ползват придобивките, които са от най-
препоръчваната марка от майките в цял свят. Д-р Мерал Ефендиева, началник на отделението и старшата
акушерка Соня Петрова благодариха и споделиха, че неслучайно качеството на продуктите на PHILIPS AVENT е
високо оценявано.

Артикулите на марката предлагат иновативни решения и правят храненето и грижата за здравето на бебетата по-
лесни. Продуктите им са вдъхновени от природата и разработени след обширни изследвания и клинични тестове,
още от 1984 г.

Името му може да произхожда от умалително, но "Музейко" е гигант в STEM образованието в България. Вече
седем години най-големият детски научен център в Източна Европа открехва необятния свят на науката за десетки
хиляди деца и техните семейства.

Днес "Музейко" се готви за още по-големи подвизи.

В края на 2022 г. Фондация "Америка за България" дари "Музейко" на децата на България. Като обществена
институция под грижата на Столична община, той ще продължи да бъде любимият пътеводител на децата към
научните открития. Същевременно, "Музейко" ще работи в подкрепа на STEM обучението в страната.

Неговите създадтели от Фондация "Америка за България" му пожелаха успех в тази вълнуваща нова роля и
пропомнят неговите първи стъпки и постиженията му през годините.

"Всичко започна с една искра, която разпали мечтите ни." Така си спомня началото на "Музейко" през 2009 г.
Десислава Тальокова, изпълнителният директор на Фондацията. Визията на ръководството е да създаде
пространство, където българските деца да откриват науката чрез своя предпочитан изследователски подход –
играта. Те черпят вдъхновение от детските музеи – американско изобретение от края на 19-ти век. На снимката:
Чикагският детски музей е един от първообразите за Музейко.

Идеята за детски музей е новост в България преди 15 години, но е приета с ентусиазъм. Създадените с
подкрепата на Фондацията детски кътове в няколко български музея – интерактивни изложби и дейности,
специално предназначени за по-малките посетители – се радват на изключителен успех. Това дава увереност на
ръководството на Фондацията, че изграждането на самостоятелен детски музей значително ще подпомогне
образованието в България. На снимката: Млади откриватели изследват възстановка на праисторическа къща в
Регионален исторически музей – Благоевград през 2010 г.

Впечатляващата сграда на "Музейко" е дело на нюйоркското архитектурно студио Lee H. Skolnick Architecture +
Design Partnership. На разположение на младите откриватели има три етажа с експонати и 130 интерактивни игри
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и дейности; покривна тераса с градина, катерачна стена и планетариум; работилница; кът за малки деца и външна
площадка. Трите цветни купола наподобяват околностите на София.

Благодарение на дългогодишното партньорство между Фондация "Америка за България" и архитектурно студио
"Сколник" бяха трансформирани детските клиники на "Пирогов" и върната към живот Епископската базилика на
Филипопол в Пловдив.

"Музейко" отваря врати на 1 октомври 2015 г. "Аз идвам от областта на земеделието и затова гледам на "Музейко"
като на жив, развиващ се елемент от заобикалящата ни среда." С тези далновидни думи на церемонията по
откриването бившият председател на Борда на директорите на Фондацията Лин Дафт отбеляза рождението на
"Музейко". Седем години и над 650 000 посетители по-късно, "Музейко" има несъмнени заслуги за повишения
интерес към науките в столицата, както и за създаването на други подобни центрове за учене и открития в цялата
страна.

Приключенията в "Музейко" започват на най-долния етаж, където чрез забавни игри децата опознават науките за
миналото, като археология, геология и палеонтология.

По време на пътешествието си във времето и пространството в "Музейко" младите изследователи научават за най-
значимите научни постижения днес. На снимката: Гигантски ДНК модел.

Експонатите са дело на водещи български и международни учени, педагози и дизайнери и са съобразени със
съвременните тенденции в образованието.

На най-горния етаж децата откриват тайните на Космоса и постиженията на американските и българските
астронавти.

През 2016 г. "Музейко" се сдобива със "сестричка" и съмишленик.

Разположената в непосредствена близост "Музейка" е оборудвана с лаборатории, читалня, детско радио, кухня за
уроци по готварство, ателие по керамика и зеленчукова градина, където децата учат чрез практика.

В работилницата на "Музейко" децата се превръщат в изобретатели, а идеите им – в реалност.

Кой не иска да се срещне с истински астронавт от НАСА като Ричард Линехан, който посети България през май
2018 г.? Организираните от "Музейко" събития не са за изпускане – "Вечер на науката", STEAM Quest, търсене на
съкровища, отборни игри за семейства и много други. Последвайте страницата на Музейко във Фейсбук за повече
информация.

"Музейко" оставя следа не само в образованието. Осигурил е стотици работни места на български фирми,
предприемачи, учени и педагози. Освен това е популярна туристическа дестинация.

Една от суперсилите на "Музейко" е неговият отзивчив, компетентен екип. Ако имате въпрос за някой от
експонатите или искате да научите повече за скалните образувания или друга тема, просто се обърнете към
служител.

Знакът на "Музейко" е в червено, бяло и синьо, но любимецът на децата е "зелен" по душа. "Музейко" използва
нови "зелени" технологии, за да пести енергия и вода и да рециклира отпадъци. За грижата си за околната среда
"Музейко" е награждаван многократно.

Доброто образование е предпоставка за силна икономика. Затова подкрепата за образованието е важна част от
работата на Фондация "Америка за България". От основаването си през декември 2008 г. насам над половината от
общо дарените 300 милиона долара са за проекти в българското образование.

Текстът и снимките са част от съдържанието на месечния бюлетин на Фондация "Америка за България".

В Деня на влажните зони WWF и СДП БАЛКАНИ ни разказват за шест местности в Европа, на които им предстои
пълна промяна. Виж кои са:

снимка: © WWF/Драгоманското блато

Екологията ни е любима тема, защото вярваме, че нашата планета Земя заслужава специално отношение по цял
ден, всеки ден. Наясно сме с огромните климатични проблеми и с всички опасности, които дебнат съществуването
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ни заради прекомерното замърсяване и това, което сме причинили на света около нас. Според експертите
страдат и малките водни басейни – блата, мочурища, торфища, заливни низини и езера.

Над 90% от влажните зони в Европа днес са пресушени.

В резултат редица екосистеми деградират, а много растителни и животински видове са изложени на сериозен
риск. Ето защо се радваме, когато отговорни организации и хора предприемат конкретни действия, за да спрат
това и да възстановят крехките екосистеми, които ни заобикалят. Казваме едно огромно браво на инициативата на
WWF и СДП БАЛКАНИ, които в чест на Деня на влажните зони ни разказват за за възстановяване на шест
екосистеми в Европа.

Проектът

32 партньори от 14 страни ще работят заедно, за да възстановят влажни зони на няколко места в Европа. Целта
на действията им е професионалисти от света на науката, бизнеса и природозащитата да обединят сили с
отговорните институции, за да вдъхнат нов живот на деградирали сладководни и крайбрежни екосистеми на площ
от 10 500 хектара. Магичните места, на които ще работят еко експертите, са в шест държави – България,
Великобритания, Естония, Италия, Ирландия и Нидерландия.

Местностите

Шестте екосистеми в Европа, които ще бъдат възстановени по проекта, са: Местността Йоркшир iCASP, която
обхваща широки торфени пространства на площ от 80 000 хектара в Северна Англия, включително части от три
национални парка: Пик Дистрикт, Йоркшир Дейлс и Норт Йорк Мурс. Ще се предприемат действия и за
Водосборния басейн на река Пярну в западна Естония с намиращите се в района торфени полета и гори на площ
от 3500 хектара.

Ще се помогне и на Венецианската лагуна, която е най-голямата крайбрежна влажна зона в Италия

и е уникална с разнообразието си от местообитания – солени блата, тръстикови лехи и морски ливади. В проекта е
и защитената зона Възвишения Cuilcagh-Anierin в Ирландия – тресавище, включващо 11 местообитания и 7 вида
защитени птици. Ще се работи и в местността на границата между Нидерландия и Германия, където река Емс се
влива в залива Доларт във Ваденско море, като внимание ще се обърне и на родния красавец Драгоманското
блато.

Драгоманското блато

Драгоманското блато е разположено на 35 км от София и за съжаление през миналия век е почти напълно
пресушено за земеделски цели. През 2020 г. пожар също му нанася значителни поражения – над 80% от
растителността му е заличена. През последните 30 години Драгоманското блато бавно възвръща своя
хидрологичен режим, но след десетилетия на деградация процесът на възстановяване на природното
местообитание продължава и досега. Днес то е част от европейската екологична мрежа "Натура 2000", както и от
Европейския зелен пояс. През 2011 г. е обявено за влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската
конвенция.

През 2023 г. WWF и неговите партньори от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ работят върху изготвяне на
стратегия за устойчиво управление на местността.

В следващите четири години двете организации ще проведат дейности на терен, които допринасят към процеса на
възстановяване на влажната зона. Планира се отстраняването на част от растителната маса (тръстика, папур),
както и проучване на начини за оползотворяването ѝ в селското стопанство, строителството и като биогориво. С
цел намаляване замърсяването с торове, използвани върху съседните обработваеми земи, ще се изградят три
буферни зони. Чрез мониторинг ще се проследява нивото, температурата и мътността на водата, както и
местообитанията на рибите и водолюбивите птици. Възстановяването и разширяването на туристическата
инфраструктура, разрушена от пожара през 2020 г., също е сред планираните дейности.

Относно всичко това Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ сподели: "Докато текат съгласувателни процедури за
обновяване на наколните пътеки, работим с институциите, туроператори, студенти и млади хора за създаването на
нови образователни материали и информационни табели. А през 2022 г. се възобнови провеждането на
опръстенителен лагер за птици, в който се включиха 50 експерти и доброволци. Участието на общността в
опазването на влажната зона е важен фактор за устойчивото ѝ управление".

За финал споделяме, че проектът е финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и
иновации "Хоризонт 2020" в рамките на споразумение No 101036484 (WaterLANDS), а ние желаем от цялото си
сърце на всички замесени успех във възраждането на тези изумително красиви места. Важно е и знаем, че си
заслужава!

За още от същото – виж

Какво става в града?! Последвай и разбери пръв.



Деца бежанци от Украйна ще изнесат концерт на 5 февруари от 14:30 ч. в Младежкия дом на Варна, съобщиха за
БТА организаторите. Той е част от втория етап на проекта "Крила" на Фондация "Адра - България", финансиран от
УНИЦЕФ. 
Децата, които участват в него, са настанени в хотели в Златни пясъци, Кранево и курорта "Св.св. Константин и
Елена", поясни Витан Вълев от фондацията. За тях от март миналата година се осигуряват психологическа
терапия, занимания в различни кръжоци и безплатни уроци по български език. Като преподаватели се включват и
някои от родителите, което позволява да им бъдат изплащани възнаграждения, каза Вълев. В първия етап на
проекта, продължил до 15 октомври, са участвали деца, настанени в шест хотела в Златни пясъци. Във втория вече
са включени единадесет хотела и от другите курортни селища.
Предвидено е дейностите да продължат до края на юни, като всеки месец ще бъдат изнасяни концерти пред
публика, за могат децата да показват своите постижения, поясни Вълев и добави, че целта на фондацията е да
промени имиджовия профил на украинските бежанци в България. 
Първата изява се състоя през месец декември и в нея се представиха с песни, танци и музикални изпълнения над
петдесет деца, съобщи още организаторът. Предстоящият в неделя концерт ще бъде съпроводен и с изложба на
детски рисунки. Ще участват детски и младежки групи и индивидуални изпълнители на възраст от 5 до 18 години от
Украйна и Варна. 

За почти две години и половина, чрез дейностите си, свързани с борбата с пандемията от COVID-19 и нейното
ограничаване, Българският Червен кръст (БЧК) е подпомогнал повече от 239 000 души с хранителни продукти, на
близо 6 200 души в изолация са били закупени храни и лекарства, а почти 26 000 са получили психологическа и
емоционална подкрепа от психолози на организацията. Това посочва председателят на БЧК Христо Григоров по
повод на публикувания от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец Световен
годишен доклад за бедствията – 2022 г., цитиран от пресслужбата на БЧК.

За същия период са били осигурени медицинска апаратура, хигиенни материали, дезинфектанти, както и близо 3
250 000 лични предпазни средства. Повече от 10 000 доброволци на организацията са работили в помощ на най-
уязвимите групи от населението, допълват от БЧК.

Световният годишен доклад за бедствията на Международната федерация на Червения кръст и Червения
полумесец "Доверие, равенство и локални действия: Поуки от пандемията от COVID-19 за предотвратяване на
следваща глобална криза" отбелязва, че от COVID-19 в световен мащаб са починали над 6,5 млн. души. Докладът
цитира данни на Международния валутен фонд, според които до края на 2024 г. пандемията ще струва на
световната икономика 13,8 трилиона долара.

В документа са направени препоръки за недопускането на бъдещи трагедии от такъв мащаб, като се предлагат
шест основни действия за по-ефективна подготовка за бъдещи извънредни ситуации в областта на общественото
здраве. Препоръките са за засилване на превенцията и готовността на местно ниво; за използване на местния
капацитет чрез интегрирани здравни системи; за изграждане на глобални механизми за солидарност, с помощта
на които да се гарантира на всички общности достъп до ваксини, медикаменти, лечение и др.; за защита на
общностите от социално-икономическите въздействия на извънредни ситуации; за събиране, обобщаване и
анализ на данни на местно ниво и използването им при планиране на бъдещи действия; за засилване на
правната готовност за настъпването на извънредни ситуации в системата на общественото здраве.

Пълният текст на Световния доклад за бедствията – 2022 г. е публикуван на https://www.ifrc.org/document/world-
disasters-report-2022
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Община Благоевград и бизнес академия BASE стартират предприемаческа програма с награден фонд 10 000 лв.
Община Благоевград продължава усилията си да подобри бизнес климата в града. В резултат на съвместни
действия с кмета на oбщина Благоевград Илко Стоянов, фондация "Америка за България" и Съветът на жените в
бизнеса у нас, известната бизнес академия за предприемачи ще стъпи и в Благоевград. BASE е проект на
фондация "Америка за България" и Съветът на жените в бизнеса в България и представлява иновативен курс за
обучение, който е напълно безплатен за желаещите и включва както теория, така и практически занимания.
Програмата BASE има за цел да насърчи хората да инициират свой собствен бизнес или ако вече имат собствена
предприемаческа дейност, да я доразвият и разширят. По този начин се стимулира и цялостното подобряване на
бизнес средата в региона. Освен умения за построяване на основните на бизнес, участниците в курса ще се усвоят
методи за оценка на бизнес идея, управление на финанси и изработване на бизнес план. Обучението завършва с
представяне на бизнес плановете на участниците, които ще бъдат оценени от компетентно жури. Предвиден е и
награден фонд от 10 000 лв., осигурени от организаторите на проекта, а завършилите курса получават сертификат
от фондация "Америка за България" и Съветът на жените в бизнеса. Програмата ще започне през месец март в
Благоевград и ще се проведе в сградата на Община Благоевград. Заявки за записване могат да бъдат подавани на
e-mail: [email protected] или на [email protected] от 27.02.2023 г. до 17.03.2023 г. и на тел: 0894 656 130. 

10 нови болнични легла дариха днес дамите от Инър уийл клуб - Добрич на отделението по педиатрия в МБАЛ-
Добрич. Дарението е на стойност 9.000 лева, а средствата за него са събрани по време на благотворителна
инициатива под наслов "Дами канят да творим чудеса" . Това съобщи президентът на дамския клуб Костадинка
Михайлова.
Директорът на МБАЛ-Добрич д-р Георги Желязкова благодари на клуба за поредното дарение, предназначено за
най-малките жители на града, за усмивката, която подаряват на децата и на екипа на отделението.
С думи на благодарност към представителките на дамския клуб се обърна и началникът на отделението д-р Йовчо
Йовев. Той изтъкна фактът, че дарените болнични легла са на български производител и са с много добро
качество.
Още едно дарение направиха днес дамите от Инър уийл клуб -Добрич. То бе предназначено за неонатологичното
отделение. Там, на д-р Надя Енева, бяха връчени пакети с памучни пелени и ваучери за покупка. Даренията в това
отделение са традиционни и обикновено се случват всяка година за Денят на родилната помощ, отбеляза още
Костадинка Михайлова.
Ръст на новородени отчитат от отделението. В последните дни там се раждат между 8 и 9 бебета, каза д-р Енчева.
Репортаж на Даниела Русева и Стефан Калев 

"Гражданското общество, това сме ние, всеки един от нас – граждани, които се събират и сдружават, за да
отстояват свои каузи или права, за да изразят свободно позиция, да прилагат свободите си без страх от
дискриминация, или да протегнат ръка на тези в нужда". Това заяви президентът на Фондация "Америка за
България" Нанси Шилър на събитие в чест на гражданските организации в България. На срещата присъстваха
посланиците на Германия, Испания, Швейцария, САЩ, както и представители на 30 гражданските организации от
различни сфери у нас. Нанси Шилър отбеляза, че повече от 15 години "Америка за България" подкрепя
гражданското общество в България. "Възможността да работим с толкова всеотдайни и непоколебими
представители на българското общество за нас е чест и привилегия", допълни тя.

Изпълнителният директор на Български център за нестопанско право Надя Шабани пък подчерта, че
"гражданските организации в България последните 20 години са тези, които са двигател на промените във всички
сфери на обществения живот – борба с корупцията, независимата съдебна система, участието и изграждането на
демократичните институции".

Посланикът на САЩ Херо Мустафа обяви, че по време на мандата си е станала свидетел на опити за сплашване на
гражданското общество и спъване на работата им. Тя подчерта, че посолството осъждаме тези атаки.
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"Знаете колко голямо значение отдава правителството на САЩ на партньорството с граждански организации,
както в САЩ, така и навсякъде по света. И всъщност е и задължение да подкрепяме, защитаваме и поддържаме
гражданското общество. Защото демокрацията е невъзможна без жизнен граждански сектор", добави Мустафа.

Посланикът на Германия Ирене Мария Планк акцентира върху две области, в които посолството ще сътрудничи
активно с българските граждански организации – медийната свобода и качеството на журналистиката, както и
върховенството на правото. Според нея "добре функционираща правна система е основна предпоставка за добре
функционираща демокрация и гражданско общество". "В България предстоят пети поред избори в рамките на две
години. Изглежда доверието в публичните институции е ниско. Съществува високо ниво на дезинформация, чрез
социалните медии и медии, които не поддържат стандарти за качествена журналистика. За да могат избирателите
да формират демократично, обосновано мнение, смятаме, че е необходимо укрепването на качествената
журналистика и свободата на медиите. Върху това искаме заедно с вас да съсредоточим усилия", добави още тя.

На свой ред посланикът на Испания Алехандро Поланко Мата препоръча създаването на повече граждански
организации в областта на туризма като способ за устойчивото опазване на традициите и културното наследство,
както и демографските проблеми.

София Прайд 2023, най-голямото събитие в защита на човешките права в България, ще се проведе на 17-и юни.
Това ще бъде 16-ото издание на мирния протест, който отново ще започне с концерт пред Паметника на
съветската армия и ще продължи с шествие по улиците на София.

"Семейството на София Прайд става все по-голямо с всяко следващо издание. Горди сме, че за 16-ти път ще
дадем глас на любовта и ще привлечем вниманието на обществото към това колко е важно всички в България да
имат равни права. Заедно извървяваме един много дълъг път и въпреки бавните стъпки в посока законодателни
промени – ние ще продължим да протестираме мирно и да се борим за равенство.", сподели Симеон Василев от
фондация GLAS.

През 2022 година юбилейното 15-то издание на София Прайд събра над 12 000 души, като след събитието
организаторите дариха 5000 лева на Киев Прайд. Подкрепа към шествието изразиха десетки български компании
и организации, както и посланиците и представителите от посолствата на 28 дипломатически мисии, сред които
Франция, Великобритания, САЩ, Дания, Италия, Люксембург, Ирландия, Швейцария, Румъния, Швеция, Норвегия,
Нидерландия, Финландия и Чехия.

София Прайд се организира от фондация GLAS, съвместно с фондациите Bilitis, ЛГБТИ Действие и Български
хелзинкски комитет.

Четирима посланици у нас - на САЩ, Испания, Швейцария и Германия, заедно с фондация "Америка за България"
и фондация "Български център за нестопанско право" се обединиха в подкрепа на гражданския сектор и
пространство за социални предприятия по време на събитие в чест на гражданските организации в България.

В началото на събитието президентът на фондация "Америка за България" Нанси Шилър благодари на
посланиците за това, че са се събрали в подкрепа на гражданския сектор и на фондация "Български център за
нестопанско право".

"Всеки един от Вас има много важна роля в тази общност на ангажирани граждани. Искам да отправя специална
благодарност на нашите домакини - Надя Шабани и приятелите ни от БЦНП. Центърът работи съвместно с
неправителствени организации в цялата България ги консултира и подпомага в разработването на устойчиви
модели. Пространството, в което се намираме в момента - в центъра на София, е един ярък пример за устойчив
модел", каза още Шилър.
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Тя добави, че Надя Шабани и нейният екип се подготвят усилено за голямото откриване, в което ще бъдат
представени резултатите от работата на над 30 български социални предприятия. "Благодаря, Надя, че ни дадохте
възможност да надзърнем в социалното пространство преди официалното откриване след няколко седмици",
посочи президентът на "Америка за България".

Според нея през последните десетилетия българското гражданско общество своевременно и последователно се
е отзовавало, за да посрещне потребностите на гражданите: "Попълваше липсите, там където не достигаха
институциите. Представителите на всички тези организации се ръководят и за тях работят забележителни
личности".

Нанси Шилър посочи, че гражданското общество сме всички ние - граждани, които са се събрали в подкрепа на
една кауза, да отстоят едно право, свободно да изразят своята гледна точка, да упражнят свободите си без страх
от дискриминация или където се налага, да подадат ръка на хората в нужда.

Президентът на "Америка за България" Нанси Шилър. Снимка: БГНЕС/Надежда Пеева

Посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа припомни, че се навършват 15 години от основаването на Фондация
"Америка за България" и постигнатото е докоснало живота в България. "Защо ние се грижим за гражданското
общество? Защо то е важно за нас? Защото една демокрация е невъзможно да съществува без жизнен
граждански сектор и подкрепяме различни хора", каза тя.

Мустафа подчерта, че "гражданското общество се намесва там, където наистина има необходимост". То е изиграло
огромна роля в българското общество, като отбеляза приноса на българските възрожденци, приноса за спасяване
на българските евреи, осъществяването на прехода от комунизма, включително подкрепата за украинските
бежанци, гасене на пожари, издирване на изчезнало дете.

"Станахме свидетели на немалко опити за сплашване на гражданското общество", отбеляза американският
посланик и добави, че подкрепя дейността на Антикорупционния фонд, въпреки кампаниите по очерняне.

Посланикът на САЩ отправи специални благодарности към президентът на Фондация "Америка за България".
"Едва ли има друга американка в България като Нанси Шилър, която с такава отдаденост да работи за развитието
на българския потенциал", смята Херо Мустафа.

По думите й гражданското общество предлага пространството, където хората да могат да се съберат, да споделят
интереси, да работят съвместно по своите социални цели и да решават трудностите. Така ще могат да попълнят
онези пропуски и недостатъците на българските системи, които ще помогнат да се усъвършенстват обществата.

Мустафа допълни, че посолството на САЩ подкрепя гражданското общество и това е сред водещите приоритети.
"Когато пристигнах в България, една от първите ми срещи беше именно с представители на гражданския сектор и
не спираме съвместната си работа", посочи още тя.

"За съжаление, станахме свидетели на немалко опити за сплашване на гражданския сектор - опити за пресичане
и затрудняване на дейността. Помним ужасяващото нападение срещу Рейнбоу хъб, когато дипломатическият
корпус излезе единен и заяви солидарността си, заклеймявайки подобни нападения. Подкрепяме усилено
дейността на Антикорупционния фонд - възхищения, че продължавате дейността си, въпреки всички опити за
очерняне, винаги сме заклеймявайки подобни посегателства. Зад Вас сме, подкрепяме Ви, за да можем да
вършим това, от което има нужда", обърна се Херо Мустафа към АКФ.

Тя припомни, че гражданското общество е било водещо в редица кампании.

Посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа. Снимка: БГНЕС/Надежда Пеева

Директорът на "Българския център за нестопанско право" Надя Шабани уточни, че битките на българското
гражданско общество са борбата срещу корупцията, независимата съдебна система, предоставяне на повече
права на хората с увреждания, по-добра социална политика и т.н.

"Едно проспериращо общество може да се случи само с участието на гражданското общество. Всички проучвания
показват, че на хората в България им пука за гражданското общество", допълни Шабани.

Тя обясни, че в новото социално пространство могат да се видят историите на социалните предприятия. "Всичко -
мебелите, ремонта, лавиците са направени от над 30 предприятия. Това са хора, които защитават природата,
развиват нашите традиции, съхраняват обичаите, работят за културното развитие, помагат на хора в трудно
положение", разказа още Надя Шабани.

Продуктите, които се намират в социалното пространство са произведени от хора с увреждания, жени в трудно
положение, бежанки, хора, преживели тежка болест. Това обаче не са истории на страданията, а на успеха.

"Радваме се на това, че всъщност показва как можем да се справим заедно. Това е най-ценният урок, който може
да дадем - свързани в доброто, можем повече. Ние сме тревожни хора, защото си лягаме с мисълта, че имаме
още много работа. Повярвайте, ставаме мотивирани, че знаем какво правим. Нашият глас е гласът на хора, само
така можем да изградим демократичните институции. Амбицията ни е подобни места да има много и повече



организации", каза още Шабани.

Директорът на Българския център за нестопанско право (БЦНП) Надя Шабани. Снимка: БГНЕС/Надежда Пеева

Испанският посланик у нас Алехандро Поланко Мата обясни, че колкото по-силен е един граждански сектор,
толкова по-голяма е демокрацията в една страна.

"Устойчивост на туризма може да допринесе за интеграция на места, за запазване на населението там, където
наблюдаваме силно намаляване. Устойчивият туризъм позволява да се съхранят традициите и ценностите", смята
той. Мата допълни, че в България, както и в Испания, един от основните проблеми е демографията, но
същевременно с това в страната ни има и много възможности за развитие.

Според него трябва да се подчертае значение на това, което правят гражданските организации.

Швейцарският посланик Реймунд Фурер съобщи, че наскоро Швейцария и България са подписали рамково
споразумение за осигуряване на финансова помощ и една от петте цели е именно социалната система и нейното
укрепване, като акцентът ще бъдат уязвимите групи, тяхното успешно включване и интеграция.

Посланикът на Германия Ирене Мария Планк, която от две седмици е в България, заяви, че потенциал за
сътрудничество са свободата на медиите и върховенството на правото.

Тя отбеляза, че България е на път да се яви на пети поредни избори за две години и доверието в институциите е
ниско, кръжи дезинформация, която се множи през социалните мрежи и протича през медии, които са много
далеч от качествената журналистика. За да може българският гласоподавател да формира едно осведомено
мнение е необходимо да има силна качествена журналистика и независими медии. Затова в тази посока ще
насочим усилията си.

Посланик Планк е категорична, че правната реформа е изключително важна за България, за подобряване
качеството на живот и развитие. По думите й гражданският сектор е двигател на темата. "Когато пристигнах, с
изненада разбрах, че колега стои до 10 ч. вечерта в парламента на заседание на правната комисия. Запитах се
"Кому е необходимо това?", посочи тя.

По думите й върховенството на правото има нужда от много силната роля на гражданските организации. Правната
реформа е изключително важна за България не само защото ЕС настоява за нея, но и защото ще позволи животът
да се подобри, обобщи Планк.

Четиримата посланици - на САЩ, Испания, Германия и Швейцария. Снимка: БГНЕС/Надежда Пеева

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

След смъртта на сина им Ахмед, Халил и Фатме Ибраим дариха два имота на Сърница. Върху тях – в два различни
квартала, вече са изградени паркове. Малчуганите се радват на съоръженията за игра, а в кътове за отдих за
отмора, на раздумка или просто да се насладят на красивата природа сядат жители и гости на общината.

- Стореното от семейство Ибраим е изключително щедро, благородно и заслужава нашите адмирации. Всички в
Сърница го оценяваме и сме им безкрайно признателни. Малко хора правят подобни жестове - подчерта пред
"Знаме" кметът на най-младата община Неби Бозов. - Още повече, че става въпрос за атрактивни имоти, от които
малцина се отказват. И двата са в регулацията на града, на възлови места.

Парковете ще останат за спомен от семейството и покойния им син на целия град

А и на идните поколения. Оборудвани са с катерушки, люлки, пясъчници и места за почивка. Първият е точно до
язовир "Доспат". Изградихме го с проект по ПУДООС. Откриването му беше през 2018 г. Вторият е изцяло със
средства от общинския бюджет. Завършен е в средата на ноември миналата година. Намира се в квартал
"Петелци" - в началото на Сърница, в посока към Велинград. Това е първата подобна инфраструктура за децата
там. И в двата имота за своя сметка семейството е прекарало и вода.

- Сърница е млада община. Хубаво е всеки да помага, с каквото може – вярват дълбоко Халил и Фатме Ибраим. -
Не сме само ние, които помагаме. Едни хора градят чешми, други обучават неграмотни и т. н. Всеки има някаква
мисия в този живота и си я следва. Освен това, не споделяме убеждението, че държавата ни е длъжна, че
Общината трябва да помете пред нашия тротоар, да ни поправи оградата и т. н. Общината е съставена от всички
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нас. Ако всеки изпълнява своите задължения и прави нещо полезно за другите, Общината също ще е полезна и

ще се развива мястото, на което живеем, което е нашият общ дом

Иначе се радваме, че от нас, от сина ни и от нашите родители, защото и двата имота са наследствени, ще остане
нещо за спомен на хората. Дано да заразим и други. И те да допринасят, според силите и възможностите си, за
благото на Сърница.

Халил и Фатме Ибраим са скромни хора. Публичността ги притеснява. Не за първи път вършат добри дела, но им е
по-комфортно да го правят анонимно, без да бият тъпана.

Какво още научи "Знаме" за добротворствто им - четете в книжния ни брой.

Катя ФИЛИПОВА

КАМПАНИИ

Издателят Манол Пейков ("Жанет 45"), който организира кампания за закупуване на генератори за Украйна, сега
набира книги на български език за библиотеката в Болград.

Вече са изпратени първите дарени книги.

Болградската община в Одеска област, Украйна, е обитавана от население с български корени, а в билиотеката
има едва 1200 тома на български език. Повечето от тях освен това са остарели и неактуални - като стари учебници
и издания.

Пейков призовава да се даряват не толкова големи количества, колкото качествени книги - "по-важното е да са
книги, които харесвате или смятате за важни. За възрастни, юноши и/или деца".

Книгите могат да се пращат на адрес:

Манол Пейков
ИК Жанет 45
бул. Ал. Стамболийски 9
4004 Пловдив

Благотворителен концерт в подкрепа на Йовчо Милев ще се състои на 5 февруари, неделя, от 18.30 часа в залата
на Културен център "Стара Загора". Събитието цели подпомагане на семейството при събирането на непосилната
за тях сума от 200 хил. лева, за да оцелее 43-годишният старозагорец. Мъжът се нуждае от две операции, като
една от тях е за трансплантация на черен дроб.

На сцената, обединени от мотото "За да продължи животът на Йовчо", ще се качат Гайдарски състав "Орфей",
талантливите деца от Вокална студия "Розов свят" и Гергана Тодорова, Детска танцова школа "DS Caribe" и други.
Каузата подкрепят и спортистите от Боен клуб "Атила", които подготвят специални демонстрации.

Входът за събитието ще бъде с билети, както и с покани. На място ще бъдат поставени и дарителски кутии.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров, Обществения
дарителски фонд, неправителствени организации и десетки съпричастни с борбата за живот на Йовчо
старозагорци.

Сметката за набиране на средства в подкрепа на Йовчо е на Обществен дарителски фонд – Стара Загора:

Заглавие: Издателят Манол Пейков събира книги за библиотеката в Болград

Дата: 27.01.2023 14:23
Медия: OFFNews

Заглавие: С благотворителен концерт събират средства за лечението на Йовчо Милев

Дата: 27.01.2023 11:31
Медия: Стара загора днес
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"Капачки за бъдеще" купиха нова детска линейка. Основателят на "Live To Lift" Лазар Радков се обърна към своите
приятели и последователи във Facebook с прекрасната новина.

Ето какво гласи публикацията на Радков: Снимка: Facebook Lazar Radkov

"Докато някакви хора си късаха ризите как повече нямало да събират капачки, щото една непозната жена била
написала, че капачките отивали за Украйна, ние вече бяхме направили първата вноска за ДЕТСКА #ЛИНЕЙКА
номер 5!

Линейката ще превозва недоносените бебенца и бебенцата в нужда в три области и половина – област СТАРА
ЗАГОРА, област ЯМБОЛ и област СЛИВЕН, както и част от област БУРГАС. Това значи освен областните градове и
градове като Казанлък, Чирпан, Нова Загора, където също има родилни отделения.

Иначе, така и не успях да разбера как така Капчаките са отишли за Украйна, след като миналата година дарихме
ТРИ #детски линейки, направихме първата #планинска линейка и взехме джип и почнахме да правим втората. И
не само. Плюс, че съвсем скоро ще дарим апаратура за родилните отделения на още две болници в страната. Пък
това, че кампанията за Украйна я направихме през съвсем отделна Фондация, през отделна сметка и хората
даряваха конкретно за Украйна и това го писахме на петдесет места, е съвсем отделна тема, но както видяхме,
доста хора не се интересуват кой знае колко от фактите.

Ще ви кажа аз как преценявам хората.

Има хора, които излизат с истинските си лица.

И такива с анонимни профили, създадени преди две седмици.

Хора, които действат и градят.

Такива, които само мрънкат и дават много акъл, но нищо не правят.

Има хора, които помагат, където могат на хора в нужда.

Има и такива, на които най-върховното постижение е да попитат "ама защо помагате на тези, а не на онези".

Бъдещето се прави само от едните хора.

Тази година ще помогнем на още много болници, ще обучим хиляди деца на първа помощ, ще помогнем на
възрастни хора и хора в нужда и още много, много хубави за България неща. Защото българското съзидателно
гражданско общество бавно, но сигурно и неумолимо се пробужда.

И ще правим и постигаме все повече!

Заедно."

Втора линейка за новородени бе осигурена от "Капачки за бъдеще" (видео)

"Капачки за бъдеще" купиха нова детска линейка
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Франция е осигурила 200 генератори за Украйна, а Германия 350. Една частна инициатива от България е
изпратила колкото Париж и Берлин заедно. С Манол Пейков, организатор на кампанията, разговаря
Веселина Божилова:

Приключи кампанията за даряване на средства за генератори за Украйна, организирана в социалните мрежи от
Манол Пейков, издател и преводач от Пловдив. Но дарения продължават да пристигат, общата сума вече достига
милион и двеста хиляди лева, а генераторите или вече работят в Украйна, или се подготвят за транспорт, други
още се договарят. За да види къде точно отиват и да се срещне с хората, които на украинска територия участват в
разпределянето на помощта, в края на януари Манол Пейков сам отиде в Украйна за четири дни.

Видяхте ли войната, усетихте ли я?

Не я видях, по тангентата бяхме. Но я усетих чрез самата атмосфера. Когато влязохме през нощта в Одеса, това
беше все едно град след Апокалипсиса. Има улици, има коли, няма хора. И е тъмно. Абсолютно тъмно. Такъв мрак
съм виждал само в дивата планина. Посрещнаха ни хора с челници, настаниха ни, едва сутринта разбрахме, че сме
спали току срещу прочутата Одеска опера. Много е потискащо, особено когато си на непознато място и не знаеш
какво да очакваш. През деня всичко се преобрази, хората излязоха по улиците, дори видяхме наблизо две сватби.
Всичко изглеждаше нормално, докато има светлина.

На място изпъкват детайли, които отдалеч не се забелязват, а са важни. Забелязахте ли такива?

Отдавна се занимавам с тази тема и не мога да кажа, че нещо ме изненада чак толкова. Но българските райони
ме впечатлиха. Не си давах сметка колко български са те все пак. В Украйна са, но те са си чисти българи до ден
днешен. Двеста години са минали, първите поселения са от 1812 година. За двеста години се претапят такива
малки общности, но тия хора са си българи - в най-класическия смисъл на Йовковите разкази, с някаква наивност,
както някой би я нарекъл, но то всъщност е чистосърдечност - без задни мисли, много човечни, в кожата си се
чувстват добре, не са като нас. Има нещо по- различно. Тежат си на мястото - и то точно като българи.

Коя беше най-впечатляващата Ви среща там?

Трудно ми е да кажа, защото във всяка имаше нещо силно. Например Александър Середа, който е бесарабски
българин, османист в Южноукраинския педагогическия университет в Одеса. Говорихме си за османското
наследство, защото то е много директно свързано с корените ни, бил е наскоро в Истанбул и там са открили
съвместна катедра по украински в Истанбулския университет. Той говори прекрасен български. Середа ме заведе
при техния ректор Андрий Красножон, който много ми хареса, защото имаше много проникновени анализи за
войната, изобщо за механизмите, за това защо трябва да се подкрепя тила, а не само фронта. Едно от нашите
момчета, по- младите, луда глава, вика: Добре де, защо сега тука? Тия хора там се бият, защо ние трябва да
даваме на университетите? Той му обясни, че това всъщност е една обществена тъкан и ако тази тъкан не
функционира, хората отзад, които са в тила и са в основата на всичко това, не могат да имат самите те смислено
ежедневие, да работят, да бъдат полезни, да отделят част от тези средства за фронта. Ако тилът не живее, губиш
на фронта смисъл за кого се биеш. Всъщност бойният дух идва от идеята, че ти се бориш за нещо по- голямо.
Ректорът говори много умно и много проникновено и за механизмите, по които действа на руския човек войната,
за неговата постоянна потиснатост, за това, че като ти дадат пушка в ръката, ти на практика се чувстваш овластен.
Че големият проблем, трагедията на руския човек е, че той е потиснат - както този, който е в дълбоката провинция,
така и този, който е в Москва. По различен начин, но това са хора, които са перманентно притиснати до стената,
потиснати от властта. Много интересни разсъждения за войната и за връзката между образованието и
държавността. Той каза и това: "Успяхме сега, по трудния начин, като държава да осъзнаем ролята на учителя, да
осъзнаем, че в ония гранични райони, например в Запорожие, където доскоро минаваше границата, е от много
голямо значение дали хората имат украинско самосъзнание или руско. Защото ако имат руско, те не се
съпротивляват на превземането. А това къде се възпитава? В детската градина. И ролята на учителя изведнъж
става до болка ясна и в момента най-важните професии, и то дълго време ще бъдат най-важните, са на военния,
на лекаря и на учителя. Всъщност всичко тръгва от училището и ако то не функционира, което важи за България
със същата сила, тия хора на фронта няма кого да защитават. Защото абстрактната идея за Украйна, за общността,
за нещо цяло – то не е оня контур, очертан с телената мрежа - това са хората, които са единомишленици, имат общ
дух, общи цели национални. Това, между другото, и в България е много размито, съвсем преднамерено - разни
путинофилски среди се опитват да разединяват хората. Сега тия неща, които се правят през "Възраждане", тия
подписки против еврото, то е същото . То е абсурдно, ние сме във валутен борд от колко години, ние отдавна сме
се отказали от суверенна валута, ама не, сега ще подписваме нещо, което няма легална стойност, но идеята му е
точно разединението. Същото е и там. Красножон каза, че първото, което са направили руснаците, след като
превзеха Херсон, е да си докарат техните учители, с тяхната гледна точка към историята, с тяхната идеология, с
техните лозунги. Това промива. Ти, като си дете, приемаш нещата за даденост както ти ги представят. Така се
изгражда една тънка бетонна плоча, на която после се строи всичко останало.

През деня животът в Одеса изглежда нормален, влюбените се женят. Нощем е пълен мрак.Снимка: Privat

Тези хора, на които пратихте генераторите, дават ли си сметка, че те са с пари на хората, а не на държавата?

Не знам дали всички, но повечето знаят. Знаят, разчуло се е и хората си говорят.



То всъщност няма лошо да мислят, че са от държавата.

Да, ние не го правим, за да се саморазграничим или да се бием в гърдите, а заради смисъла на цялото нещо. Дали
го прави същинската държава или го правят гражданите, защото за външния човек гражданите и държавата е едно
и също. За нас тук трагедията е голяма, защото е различно. Ние се борим срещу тая държава, но външният човек
това не го знае, не го вълнува. За него България не е президентът Румен Радев или шефът на парламента, за него
това са хората, които населяват земята ни и няма значение, дали Манол Пейков е частен гражданин или
представител на властта. Просто хората знаят, че тези неща се променят, но България си остава и е била тук от
1300 години и ще продължи да я има. И в края на краищата ако тази енергия и тази добрина идват от хора на
територията на България, това е важното за тях.

За украинците тази успешна кампания донася светлина и нормалност в ненормалната обстановка. Какво е
посланието и за българите?

Един от първите големи генератори получи Българската гимназия в Болград.Снимка: Privat

За мен най-големият грях на ГЕРБ в тия 12 години управление е усещането, че…толкова си можем. Дори не са
корупцията, некомпетентността, посредствените хора, с които се обградиха. Ние реално 45 години бяхме
управлявани от чужда столица, в следващите 20 години доминираха мутрите, а сега? Тази посредственост на
всички нива сложи един стъклен таван и в институции, и в администрация. Такова е усещането. Не можеш да
минеш през стъкления таван. Все се оправдаваме с нещо, а през това време румънците ни надминаха, албанците
взеха да ни изпреварват, хърватите пък направо отидоха в Космоса. Единственото ми желание и цел е да се появи
някой, който да покаже на хората, че може да се счупи този стъклен таван. Някой просто трябва да покаже. И тази
наша мъничка акция с генераторите, тази инициатива вдъхновява мнозина точно защото показва, че може и така.
Че от всяка дарена стотинка може не само да не крадеш, ами да добавиш половин стотинка добавена стойност.
Ние го правим, а сме едни обикновени граждани. Най-голямото в тази кампания, ядката на всичко, е хората да си
кажат: "Абе и така може да стане!"

Както казват, най-тъмно е преди разсъмване. Не знам дали е наистина така, но има в това много мъдрост. Сега
наистина се усеща като най-тъмно, но моето чувство е, че работата отива към съмване и ние трябва да правим тия
усилия, за да прескочим това. Може да счупим някой амортисьор, но ще минем на другата страна.

Още по темата - в нашето видео:

Спортните клубове по ММА, КИКБОКС, Спортен клуб "СТИМУЛ" и Pro EMS Zone в Шумен организират
благотворителна тренировка и концерт под надслов "Предай добро за Ники".

Тази инициатива е част от кампанията в помощ на Николай Чолаков от Шумен, състезател по кикбокс, който в
резултат на тежък пътен инцидент остава напълно парализиран. След няколко тежки операции и близо четири
години борба с тежките здравословни последици, днес, Ники има шанс да отново да проходи. За тази цел
шуменските бойни клубове и DJ Теди Джорджо организират настоящата инициатива за набиране на средства в
помощ на Николай Чолаков.

Събитието ще се състои на 29.01.2023 г. /неделя/, от 15:00 часа в зала "Арена Шумен", където спортни
демонстрации ще направят най-успешният български кикбоксьор Стоян Копривленски и големия боксьор Благой
Найденов - световен и олимпийски шампион по бокс за младежи. Участие в благотворителната кауза, ще вземат и
изпълнителите - любимеца на страната рапърът FYRE и DJ THEO, а водещи на събитието са най-спортните DJ на
България - Teddy Georgo и DJ GEORGE, ансамбълa за народни песни и танци "Луди Млади" от Шумен, мъжка
певческа група "Лудоселци" от село Дибич, младите таланти и любимци на Шумен - близнаците Арзу и Емре
Белгин, Жана Стойчева и Мелиса Джавидова. Очакваме ви в "Арена Шумен", за да помогнем на Ники!

Вход свободен!

Можете да подпомогнете инициативата!

Банкова сметка:

Банка ОББ - клон град Шумен

BIG: UBBSBGSF

Заглавие: Спортни клубове и популярни лица се включват в кампанията "Предай добро за Ники"
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Благотворителната изява ще се излъчва на ЖИВО /Live/ от "Арена Шумен" на фейсбук страницата "Предай Добро
За Ники"

Кампанията за набиране на средства с цел закупуване на генератори за бомбардираните градове продължава

За два месеца имаме над 1,3 млн. лева. Опитваме се тези пари да ги оползотворяваме по най-добрия начин.
Кампанията продължава и хората могат да даряват средства. Скоро генераторите ще станат 500 преди да свърши
зимата.

Това заяви пред bTV издателят и бивш депутат от "Демократична България" Манол Пейков. През ноември той
организира кампания за набиране на средства с цел закупуване на генератори за бомбардираните градове в
Украйна и само за 48 часа събра достатъчно, за да изпрати 20 бензинови генератора за Одеса.

Кампанията продължава и Пейков всеки ден получава десетки запитвания през различни фондации, тъй като
цяла Украйна се нуждае от генератори:

"Навсякъде са нужни генераторите – детски градини, училища, болници, амбулатории. Има и много села, сред
които и български, в които има голяма нужда. Село Зоря, в което 91% от населението са етнически българи. Те
имат само девет електрически помпи за вода, което означава, че без ток, те нямат и вода."

По думите му въпреки, че в Украйна е тъмно, духът на хората не е угаснал:

"В Украйна се вижда падналия мрак, този мрак няма да го забравя никога. Бяхме в Одеса – точно срещу операта,
която е прочута, но разбрахме това чак на сутринта. Нямаше светлинка. Видяхме сватба, хората се веселяха и
показаха, че животът продължава."

Снимка Фейсбук, "Капачки за бъдеще"

Това, което се случи у нас, показва защо трява да даряваме капачки.

Неонаталната линейка, която бе дарена преди година на спешното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" в
Пловдив, превози недоносено бебенце от Кърджали, което се нуждае от специализирана помощ, съобщиха от
организацията "Капачки за Бъдеще".

Преди няколко дни в Пловдив е получен сигнал от Кърджали, че се е родило бебенце с екстремно ниско тегло от
1200 грама. Новороденото има здравословни проблеми, а състоянието му изисква специализирана помощ, за да
бъде спасен животът му, пише dir.

bg.

Неонаталната линейка тръгва веднага, но по пътя екипът, в който е и парамедикът и председател на "Клуб за
бъдеще" в Пазарджик Цвятко Луджев, получава известие, че състоянието на недоносеното бебе се е влошило и то
е получило пневмоторакс (натрупване на въздух в гръдната кухина, което пречи на белия дроб да се разгъне –
бел.ред).

Лекарите се борят да стабилизират детето, а след като успяват, то е транспортирано успешно с линейката в
неонатология от трето ниво в Пловдив.

Неонаталната линейка, на стойност 200 000 лв, бе закупена, след като са събрани над 600 тона рециклирани

Заглавие: Над 1,3 млн. лева за два месеца: Толкова е събрал Манол Пейков за генератори за Украйна
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капачки в рамките на една година.

Линейката обслужва болниците в Пловдив и областта. Тя е предназначена за деца в риск, които имат спешна
нужда от транспортиране, каза при даряването на специализирания автомобил доктор Иван Стойнов, директор на
спешния медицински център в Пловдив.

Около 70 случая годишно на деца в риск изискват транспортиране с детска неонатална линейка.

Един от първите дарители в кампанията "Жълти стотинки", която започна преди дни във Велинград, е Тихомир
Велков. Той е на 10 години, живее със семейството си в Дорково и е третокласник в СУ "Св. св. Кирил и Методий"
във Велинград.
От своята баба, която работи в общинската болница "МБАЛ-Велинград", Тихомир научил, че кампанията "Жълти
стотинки" ще помогне да бъде закупена медицинска техника за родилното и за детското отделение. И решил да
дари своите жълти стотинки, които е събирал с голямо желание години наред. От неговата майка Маргарита
Василева научихме, че Тихомир цени и пази своята колекция от жълти монети, която започва да събира още
когато е на 3-4 годинки. Но не се е поколебал дари да ги дари, щом е разбрал, че така ще помогне на други деца.
Сам решил да предаде пълния с жълти стотинки трилитров буркан за кампанията "Жълти стотинки" във
Велинград.
А примерът му не само получил много позитивни коментари и похвали, а бързо намерил последователи. Тихомир
Велков ще продължи да събира жълти стотинки, а същото вече прави и целият клас с класни ръководители г-жа
Димка Джиева и г-жа Красимира Тюкинова. Ще помагат и колегите на неговата майка от хотел "Здравец". 
Дарението на Тихомир бе последвано от още много и кампанията "Жълти стотинки" набира скорост в нашия град.
Основен организатор е Ани Шулева, която съобщава, че всички желаещи да участват вече могат да предават жълти
стотинки в редица обекти във Велинград: в домашните потреби и железарията на Пазара (Тетимови), книжарница
"Okay Office +" на ул. "Пазарска", супермаркет "Фемили" срещу ПГИТ "Алеко Константинов", заведение за бързо
хранене "Монти", пицария "Amore", кафе "Еделвайс", заведение "При Миланка", аптеката в кв. Каменица (Дамянка),
магазина за алкохол и цигари на Здравко в кв. Чепино, магазин за алкохол и цигари "Dunhill" (срещу "Централ"),
зеленчуковия магазин на Боров парк, зеленчуковия магазин при прелеза Клептуза, склада на Шулев (срещу
"НОТО"), както и лично предаване на Ани Шулева. В момента продължават да се водят разговори с други обекти за
поставяне на бурканчета за събиране на жълти стотинки. Актуална информация за кампанията ще намерите и във
фейсбук на"Жълти стотинки - Велинград".
Темпо

Последният случай е с новородено с тегло само 1200 грама

Новородено бебе с тегло само 1200 грама беше спасено благодарение на линейка, купена с дарени капачки.
Детето, което е било в тежко състояние, е транспортирано от Кърджали в Пловдив.

Цвятко Луджев е парамедик в Спешната помощ в Пловдив и доброволец в кампанията "Капачки за бъдеще", която
събира средства за четвъртата неонатална линейка.

"Детето се ражда недоносено в болницата в Кърджали. Нуждае се от спешен транспорт до УМБАЛ-Пловдив. Точно
по това време бях дежурен и тръгнахме за Кърджали. По пътя се обадиха, че в възникнало усложнение в здравето
на детето и няма да може да се осъществи транспорта", коментира Цвятко Луджев.

Няколко дни медиците в Кърджали се борят, за да стабилизират бебето.

"На 48-ия час направи усложнение – пневмоторакс, което е доста неприятно за нас. Това означава състояние, при
което се събира въздух в белодробната кухина. Eдиният бял дроб на бебенцето не функционираше добре.
Стабилизирахме го в рамките на 36 часа, след което отново се обадих на републикански консултант. Колегата от
Пловдив веднага се съгласи да дойде. Детенцето бе екстубирано, в стабилно състояние", посочи началникът на

Заглавие: 10-годишно момче направи щедро дарение за кампанията "Жълти стотинки"

Дата: 31.01.2023 09:22
Медия: Велинградски Темпо Новини

Заглавие: Шанс за живот: 4 неонатални детски линейки са спасили 45 живота

Дата: 31.01.2023 18:05
Медия: Bulgaria ON AIR

http://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18713
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/294001-shans-za-zhivot-4-neonatalni-detski-lineyki-sa-spasili-45-zhivota


Неонатологично отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" Кърджали - д-р Нурие Шабан.

След час и половина детето вече е в болницата в Пловдив.

"Апаратурата е специализирана само за бебета. Това е уникална линейката. Преди са сваляли кувьози, които са
се връзвали на линейките, а сега всичко си е монтирано и направено за бебета. Кувиозът се сваля до болницата,
прехвърля се детето, херметически затворен, пуска се вътре и кислород. Могат да се следят жизнените
показатели", разказа Луджев.

До момента 4-те детски линейки са спасили 45 живота, а до края на февруари се очаква те вече да са пет.

Вижте повече в репортажа.

Само вливане на стволови клетки може да върне шестодишният Слави от Добрич отново такъв, какъвто е бил
преди поставянето на ваксина, когато е на три годинки

Със сълзи на очи родителите му моля за помощ, за да се събере непосилната за семейството сума от над 80 000
евро, за да се осъществи интервенцията в клиника в Мексико. Те се надяват, че това е възможно с помощта на
добри хора, за да се върне онова будно и усмихнато, любознателно момченце, каквото Слави е бил преди
фаталната ваксина.

Днес той е с диагноза Аутизъм (Генерализирано разстройство на развитието).

"През 2016 година имах щастието да изпитам най-благословеното чувство, чувството да зная,че сред нас има
мъничко човече за което да се грижим, да го обсиваме с любов и ласки, а именно да станем родители. На
тригодишна възраст от будно и любознателно дете, проходило, изговарящо думи, той спря и се затвори в себе си.
След поставяне на последната ваксина нашия Слави, не се обръща на име, спря да говори, спря зрителния
контакт, каквото и да му говорим, той не реагира. Храни се само с помощ, и то само с определени неща. Трудно е
да се обслужва сам, има проблеми със съня и е хиперактивен", разказа за Про Нюз Добрич баща му Венци Колев.
Той е член на мото клуб Кан Аспарух 681. Заедно с другите членове на клуба те всяка Коледа радват децата от
Добрич, помагат на абитуриенти, които нямат възможност да си позволят скъпи возила за бала, както и за много
други благотворителни каузи. Днес Венци и семейството му имат нужда от помощ.

От три години те се борят със състоянието на Слави и се опитват да го подобрят с помощта на различни
специалисти – лекари, логопеди, психолози, с различни лечения със скъпи лекарства. Всичко това обаче е довело
до минимални подобрения на състоянието му, напълно недостатъчно за нормалното му развитие.

През 2022 г. на Слави е поставена диагноза Генерализирано разстройство на развитието (детски Аутизъм).
Единственият шанс момченцето да има своя пълноценен живот е вливане на стволови клетки в клиника в Мексико
Dream Body Clinic, терапии в барокамера и хелиране. За да започнем лечение с терапии и нужните вливки от
стволови клетки са им необходими около 80 000 евро.

Трябва да се направят около 4 или 5 вливания през 6 месеца, а между вливките трябва да се провеждат
ежемесечни терапии в барокамера и хелиране в Италия при доктор Антонуччи, обяснява бащата. Освен това
момченцето трябва да приема скъпоструващи медикаменти и добавки.

Семейството вярва, че, ако се съберат средствата и могат да си позволят лечението, има огромен шанс Слави
отново да стане общително, любознателно и усмихнато момченце. Медиците са ги уверили, че тези процедури имат
91% успеваемост. За максимално подобрение на състоянието на Слави, това лечение трябва да започне
възможно най-скоро, тъй като той вече е голям за обичайните терапии при аутизъм.

"Напредъкът ще е бавен, но ако не го направим, освен че няма да се подобрява състоянието му, то ще се
влошава", споделят родителите.

"За съжаление, такива молби се виждат все по-често, но дойде ред и ние да споделим и потърсим помощ от добри
и съпричастни хора, защото сумата е непосилна за нашето семейство и това ни е единствения шанс. Животът ни се
превърна в борба, а като оръжие имаме само надежда. Надежда, че детето ни може да каже "мамо", да го
разбираме какви са нуждите му, боли ли го, гладен ли е. Той да разбира нас като му говорим, като му кажем
"Обичаме те!" Да има приятели, да играе, да бъде ученик и да открива света около него, а не да го гледа през
прозореца на някоя болница", споделят родителите на Слави.

Заглавие: Със сълзи на очи родителите на малкия Слави от Добрич търсят спасение за детето

Дата: 01.02.2023 09:36
Медия: ПроНюз Добрич

https://pronewsdobrich.bg/2023/02/01/sas-salzi-na-ochi-roditelite-na-malkia-slavi-ot-dobrich-tarsyat-spasenie-za-deteto/


"Той е смисълът на живота ни, а вие нашата надежда. Подкрепете ни в тази битка,защото имаме нужда от това!",
споделят Ваня и Венци. Те благодарят на всички, които им помогнат.

А това може да се направи чрез дарителската сметка на Слави

ИВАНКА СЛАВЧЕВА СОКОЛОВА /майка/
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Благотворителната инициативата "Българската Коледа" дари апаратура за отделението по неонатология при
"МБАЛ-Търговище" АД. Екипът на отделението по неонатология вече използва инкубатор за интензивни грижи и
мобилен рентгенов апарат, потвърдиха за БТА от лечебното заведение.

Модерният кувьоз дава възможност в него да се обгрижват недоносени или доносени бебета, които са със
затруднени витални показатели и имат нужда от интензивно лечение. Апаратът осигурява оптимални условия за
развитие на бебето чрез прецизен микропроцесорен контрол на температурата на въздуха и влажността,
дозирано подаване на кислород. Кувьозът вече се използва в отделението за най-малките пациенти.

Мобилният рентгенов апарат е с модерен ергономичен дизайн, леко управление, подходящ за спешни и планови
графии при леглото на пациента. Технологията осигурява най-доброто изображение във всяко работно състояние,
заедно с намалена доза рентгеново облъчване за болния. Именно от такъв отделението отдавна е имало нужда и
сега ползва новата придобивка за улеснение на работата и в полза на пациентите.

Ръководството на здравното заведение благодари за благотворителната инициатива на "Българската Коледа", за
поредната изява на благороден жест с грижа и внимание за децата на Търговищка област.

/ВД/

През януари 2023 г. възпитаници на Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София дариха дрехи,
обувки, настолни игри, пъзели, играчки, хранителни и козметични продукти за децата от "Център за настаняване от
семеен тип" в село Лесново, която услуга се изпълнява по проект BG05M9OP001-2.019-0026-C01 "ГРИЖА ЗА
ДЕЦАТА В ОБЩНОСТТА", по ОП "Развитие на човешките ресурси", BG05M9OP001-2.019 - Продължаваща подкрепа
за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани
здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1.

По инициатива на част от учениците от професионалната гимназия по телекомуникации, всеки един от тях е
закупил или предоставил своя лична вещ, за да подадат ръка на децата от ЦНСТ.

Това е един благороден акт, чрез който деца помагат на свои връстници!

Ръководството на ЦНСТ и Община Елин Пелин сърдечно благодари на учениците и техните учители от ПГ по
телекомуникации, гр. София за проявената щедрост!

Заглавие: Неонатологичното отделение на МБАЛ – Търговище вече използва апаратура, дарена от
"Българската коледа"

Дата: 02.02.2023 11:02
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Дарение от ученици на ПГТ, гр. София за "Център за настаняване от семеен тип" в село Лесново

Дата: 02.02.2023 10:32
Медия: Община Елин Пелин

Заглавие: Пристига първата детска линейка за Спешна помощ във Варна

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/400183-neonatologichnoto-otdelenie-na-mbal-targovishte-veche-izpolzva-aparatura-dare
https://www.elinpelin.org/currentNews-8396-newitem.html
https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/


За закупуването й бяха събрани 264 000 лв. от предадени пластмасови капачки

До две седмици Центърът за спешна медицинска помощ във Варна ще получи първата си оборудвана детска
линейка, дарение от сдружение "Аз вярвам и помагам". За закупуването й за 5 месеца чрез предаване на
пластмасови капачки за рециклиране и стотинки бяха събрани 264 000 лв., отчетоха от сдружението.

Линейката ще пристигне оборудвана с апаратура и консумативи, сред които и японски транспортен кувьоз за най-
малките пациенти. За по-големите в автомобила е монтиран телевизор, на който да гледат детски клипове и
песни, за да се намали тревогата им. Преди да влезе в състава на Спешна помощ, линейката ще бъде
представена пред варненци от 17 до 19 февруари пред един от големите търговски центрове в града, съобщиха от
"Аз вярвам и помагам". От 2015 г. чрез кампаниите на сдружението са събрани 241 тона капачки, а с приходите са
дарени 22 апарата за детските и АГ-клиники във Варна.

Първата закупена специализирана и оборудвана детска линейка от кампанията "Аз вярвам и помагам" ще бъде
изложена в търговския център Delta Planet MALL (от страната на бул. Република). Варненци ще могат да я видят 17,
18 и 19.02.23 (Петък, Събота и Неделя) от 10:00ч до 19:00ч. на входа на търговския център.

По време на събитието ще има и организиран Благотворителен базар "Аз Вярвам и Помагам" в помощ събирането
на 500 000 лв и успеха на #каузаполовинмилион, по време на който посетителите ще имат възможност срещу
дарение да се сдобият и с прекрасни нови артикули за спомен с реалната визия на Детска линейка "Аз Вярвам и
Помагам", а именно:

- уникалните стикер с кауза "ДАЙ ПЪТ НА ЛИНЕЙКАТА, ДАЙ ПЪТ НА ЖИВОТА";
- ключодържател с визията на новата Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам";
- ключодържател с формата на новата Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам";
- магнит с формата на новата Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам";
- чаша с кауза с на новата Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам";
- календар с кауза "Аз Вярвам и Помагам";
- вода с кауза "Аз Вярвам и Помагам";
- солети с кауза "Аз Вярвам и Помагам";
- юфка с кауза "Аз Вярвам и Помагам";
- кускус с кауза "Аз Вярвам и Помагам";
- и още много други изненади.

Млади майки и по-възрастни хора се радват на 8-те нови пейки в градинката на бул. "Македония" и ул. "Горно
Броди". В пешеходната разделителна ивица на булеварда са поставени още 7 нови пейки за удобство на
гражданите. Това стана благодарение на поредната съвместна инициатива на дирекция "Екология" в общината,
"Мосю Бриколаж" и "Градини и паркове".
Пейките са монтирани от служители на общинското предприятие. Директорът Веселин Козарев коментира, че все
повече частни компании и граждани дават своя принос за облагородяване на зелените пространства в Пловдив,
като даряват дървета и градински пейки. Една от целите и занапред е привличането на нови партньорства.

Дата: 02.02.2023 14:24
Медия: Труд

Заглавие: Представят детската линейка от кампанията "Аз вярвам и помагам" във Варна

Дата: 02.02.2023 14:29
Медия: Днес+

Заглавие: Нови 15 пейки от дарение монтираха на бул. "Македония"

Дата: 02.02.2023 14:45
Медия: Plovdiv Live

Заглавие: Деветият маратон на приятелството в Плевен ще подкрепи със стипендия студент по медицина

https://dnesplus.bg/varna/predstavyat-detskata-lineyka-ot-kampaniyata-az-vyarvam-i-pomagam-vav-varna_1107389
https://plovdivlive.bg/news/read/78841
https://utroruse.com/article/905695/


Маратонът на приятелството в Плевен ще подкрепи със стипендия студент по медицина. Благотворителната кауза
на деветото издание отново е под мотото "Готови за успех", съобщават организаторите на спортното събитие. 
Стипендиите "Готови за успех" са за ученици с отличен успех в 11 и 12 клас и студенти в държавни учебни
заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция. Инициативата
се осъществява благодарение на дарители от 2006 година и са подкрепени много млади хора. По програмата вече
има завършили медици, работещи в УМБАЛ - Плевен. Двама от стипендиантите на "Готови за успех" през учебната
2023/2024 г. са студенти в специалност "Медицина" в Медицински университет – Плевен, а един се обучава в
специалност "Медицински лаборант".
Осмото издание на маратона изпълни успешно мисията си, отбелязват организаторите на маратона.
Благотворителната кауза бе "Бягаме в Плевен в подкрепа на деца с интелектуални затруднения" по инициатива на
Българска aсоциация за лица с интелектуални затруднения - Плевен.
Набраните средства са използвани за закупуване на грънчарски колела, инструменти за оформяне и изрязване,
четки за декорация, бои, глина, фурна за изпичане и други необходими материали за изграждане на арт
терапевтичен кът за работа с глина от деца с увреждания към Центъра за социална рехабилитация и интеграция
за деца с увреждания - Плевен. Арт терапията за деца с увреждания е полезен метод, даващ добри резултати,
посочват инициаторите за дарителската кампания. Работата с глина ще допълни палитрата от възможности за
провеждане на арт занимания в центъра.
Следващият Плевенски маратон ще бъде на 21 май. Регистрационната такса е безплатна за участници над 60
години, за всички хора с увреждания и за бегачите в кроса "Аз мога". Подробности има на страницата на маратона
в интернет. 

Казанлъшките музиканти, които свиреха на площад "Севтополис" благотворително за Снежана Урумова, успяха да
съберат 1027, 92лв. само за 30 минути. Толкова продължи тяхната инициатива вчера и заради лошите
метеорологични условия концертът им беше прекратен. Въпреки това, значителна сума се събра, благодарение
на общите усилия и активното участие на гражданите.

Събитието ще бъде повторено, обявиха музикантите.

Може да помогнете, като дарите и по банков път:

Дарителска сметка ДСК Пулс

Банка ДСК АД. BIC: STSABGSF

IBAN: BG46STSA93000028933683

Титуляр: Снежана Георгиева Урумова

Snezhana Georgieva Urumova

Revolut: @snezhaiecz

PayPal: help.snezhka@abv.bg

Точно на Сирни Заговезни "Нестле за Живей активно! Зима 2023" с атрактивно карнавално шествие ще отведе
ентусиастите на активния живот до най-големия леден парк на Балканите, който ще отвори безплатно врати за
всички желаещи. Ще прогоним зимната летаргия с уроци по кънки и забавни игри за всички възрасти, за да

Дата: 02.02.2023 11:43
Медия: Утро Русе

Заглавие: Повтарят благотворителния концерт за Снежка, събраха над 1000 лева за по-малко от час

Дата: 03.02.2023 10:36
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: ''Нестле за Живей активно!'': Да раздвижим зимата! на 26 февруари

Дата: 03.02.2023 10:07
Медия: Dsport.bg

https://presstv.bg/regional/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B7/
https://dsport.bg/nestle-za-zivei-aktivno-da-razdvizim-zimata-na-26-fevruari%7E108227.html


повишим градуса на настроението и отворим сетивата ни за радостта от движението на открито и здравословния
начин на живот.

Всички ентусиасти са добре дошли на 26-ти февруари в 10.30 сутринта в градинката пред Народния театър, където
ги очакват специално подготвени маски, много музика и веселие. Оттам атрактивното шествие, предвождано от
любими български спортисти, артисти и известни личности, активни фенове на националното движение "Нестле за
живей Активно" ще се отправи с танцова стъпка под горещите ритми на латино музика към най-голямата ледена
пързалка на Балканите в Княжеска градина, където заедно с партньорите на движението от Фондация София
европейска столица на спорта и Национална спортна академия ще има специална активна програма с много
забавни игри и ледени предизвикателства.

"За всички нас, които вече 18 поредни години сме двигател на инициативата "Нестле за Живей Активно", всяко
следващо издание носи все по-голяма емоция и вдъхновение, защото буквално и физически усещаме
нарастващата енергия и желание на хората да се включат в активния живот. Именно те ни мотивират да търсим
нови и нови начини да съчетаваме ползите от движението и здравословните навици с удоволствието и
забавлението. Затова тази зима, вдъхновени от европейските карнавални традиции и българските зимни
празници, точно на деня на Сирни Заговезни за първи път организираме активно карнавално шествие, на което
очакваме всички ентусиасти да развихрят въображението си и да ни изненадат с атрактивни карнавални костюми,
а след това да загреят на най-голямата ледена пързалка на Балканите, която ще бъде достъпна безплатно и ще
се превърне в арена на различни игри и предизвикателства. Слагаме маските, оставяме скуката вкъщи и се
събираме да се забавляваме активно заедно – какъв по-хубав начин да се подготвим за настъпващата пролет и да
се събудим за нов живот!" - сподели Нели Ангелова, директор Комуникации Нестле Югоизточен пазар.

Започвайте да приготвяте карнавалните костюми и активно да загрявате за предстоящото ледено Живей активно!
на 26 февруари.

Ето няколко идеи и полезна информация как:

1. Изберете си приятна танцова зала и групова тренировка, разберете се с приятел и отидете заедно да споделите
хубавите емоции от движението и да загреете, за да блестите на карнавалното шествие на 26-ти февруари.

2. Опитайте повече движение в ежедневието – качвайте се и слизайте по стълбите вместо с асансьора, ходете
вместо да седите докато говорите по телефон, отидете до бюрото на колегата, вместо да му изпращате мейл,
пейте и танцувайте под душа докато се къпете..

3. Ако не обичате да се задъхвате от тренировки, препоръчваме да опитате и да карате по-често ски. Те са чудесен
аеробен спорт, изграждат характер, издръжливост и работят върху всички мускулни групи. Най-приятното е, че
горите много калории, защото разреденият въздух на по-висока надморска височина кара тялото да работи повече
по време на тренировка физическото усилие и то без да ги усещате като напрежение докато се плъзгате надолу по
пистата.

4. Излизането на чист въздух и ускоряването на пулса е важно както за физическото, така и за психическото
здраве. Физическата активност помага на тялото да освободи ендорфините , което повиша настроението и
намалява стреса.

5. Изследванията показват, че упражненията през зимата могат да намалят шансовете за настинка или грип. Това
е така, защото упражненията увеличават кръвообращението и помагат да изхвърлите токсините и бактериите от
организма.

6. Тренировките в студено време оказват по-интензивно влияние върху дишането, което според учени от
университета в Северна Аризона помага на белите дробове да използват по-ефективно кислорода и повишава
цялостното спортно представяне. Тестовете им показват, че редовните тренировки в студено време добавят
средно 29% към скоростта на бягане при спортистите.

7. За доброто настроение, освен физическата активност, можете да раздвижите и въображението и да си
подготвите нестандартни карнавални костюми. За да блеснете, не е необходимо да отделяте допълнителни
средства, а само да съчетаете по нестандартен начин наличното в гардероба и забравени аксесоари по
чекмеджетата – важното е да се забавлявате докато го правите – това е най-изпитаната рецепта, която винаги
работи.

Повече за инициативата:

"Нестле за живей Активно" вече 18 години мотивира и вдъхновява българите да водят активен живот и да
изграждат здравословни навици. Водени от убеждението, че движението може да бъде алтернатива за всеки, през
всеки сезон, по всяко време, инициативата ежегодно и с всяко издание предлага на своите последователи богат
набор от активности и събития, даващи нови възможности за движение и здравословно поведение.

През годините инициативата прераства в национално движение, привлякло като традиционни партньори стотици
спортни и танцувални клубове и школи, българските общини, образователните и спортните институции в страната,
както и десетки от най-обичаните български спортисти, национални, световни и олимпийски шампиони, артисти и
известни личности, превърнали се в посланици на "Нестле за живей Активно". Всички те обединяват усилия и



влияние да промотират каузата и резултатът са над половин милион българи взели активно участие в изданията
през годините.

Календарът на инициативата традиционно включва три издания – зимно, лятно и есенно, които постоянно
разширяват кръга на ентусиастите на активния живот като им предоставят алтернативи за съчетание на
движението и забавлението в различните сезони.

"Нестле за Живей активно! Зима 2023" се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и
Столична Община. Основни партньори на изданието са Фондация София европейска столица на спорта и
Национална спортна академия. Зимното събитие е подкрепено от Българска федерация по художествена
гимнастика, Pulse Fitness & Spa, Pirin Spring, и се провежда с медийното партньорство на BGRadio, Darik radio,
Cosmopolitan, 24chasa, dir.bg, Offmedia, Webground, Sportal group, Dsport, Skafeto, bg-mamma.

За повече информация следете във Фейсбук и на сайта на "Нестле за Живей Активно! Зима 2023".

Над 3200 книги вече са събрани в кампанията за дарение на български томове за библиотеката на най-големия
български град в Бесарабия – Болград. Фондът ѝ наброява 84 000 книги, от които едва 1200 са на български език.
Инициативата е на издателя Манол Пейков, а целта – да се съберат поне 1000 нови книги. Кампанията стартира в
последните дни на януари и вече се радва на завиден успех. Първоначално обявената бройка беше достигната
още през втория ден, стана ясно от публикуваните данни от партньорите в инициативата от Сдружение за градски
читални. Даренията се събират до 9 февруари в София и Пловдив.

"В София събираме вашите дарения на място в читАлнЯта в Градската градина (Народeн театър) всеки ден до 9
февруари от от 10 до 20 ч., а също така можете да изпращате и книги директно до офиса на "Жанет 45" в Пловдив
(бул. "Ал. Стамболийски" 9, 4004 Пловдив)", уточняват организаторите.

Книгите, които се събират в читАлнЯта, могат да бъдат исторически литература, българска класика, книги за
ученици, атласи албуми и най-доброто от съвременната ни литература.

Инициаторите са категорични, че няма да приемат стари издания (издадени преди 2000 г.), книги в лошо
състояние или техническа литература.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

18 часа път от Пловдив до Одеса. Толкова време пътува българският издател, преводач и бивш народен
представител Манол Пейков, за да посети Украйна. Пейков е движещата сила на гражданската инициатива
"Генератори за Украйна". Споделя, че срещите му с хората там са били вълнуващи, и са отворили за него нов
житейски хоризонт. Бесарабските българи и недостатъчното количество книги на български език в Болградската
библиотечна система го провокират да инициира още една кампания - за събиране на книги на български език,
които да бъдат изпратени там. Изданията ще се събират до 14 февруари, съобщи за Радио Варна Пейков. 
Уморени ли са украинците от войната, а българите - да им помагат? Как приема спекулативните съобщения за
генераторите и това част от дезинформационната кампания ли е? На тези и още въпроси отговаря Манол Пейков.
С него разговаря Мартин Николов. 

От дистанцията на времето как изглежда вашето посещение в Украйна?

Дистанцията не е голяма, бих се върнал въпреки напрегнатата обстановка. Срещите с хората бяха топли и
вълнуващи. Близкият досег с войната - там, където ходехме ние, е значително по-малко засегната. В Одеса не са
толкова директно засегнати от бойните действия. Нещата си личат, те са във въздуха. Пристигнахме в пълен мрак -
аз такъв мрак в градска среда, и то в град с размерите за София, никога не съм виждал и дано да не видя, зaщото
е потресаващо. На сутринта, като се събудихме, на дневна светлина, видяхме, че хотелът е точно срещу Операта,

Заглавие: Дарителска кампания за Болградската библиотека обедини читатели

Дата: 03.02.2023 10:31
Медия: Аз чета

Заглавие: Манол Пейков: У нас расте едно ново поколение, започна да заяква истинско гражданско общество

Дата: 02.02.2023 19:20
Медия: Радио Варна

https://azcheta.com/daritelska-kampaniya-za-bolgradskata-biblioteka-obedini-chitateli/
https://bnr.bg/varna/post/101773886/manol-peikov


прочутата Одеска опера. Буквално една улица ни отделя. Мракът беше пълен, посрещнаха ни хора с челници, с
лампи, които се ползват в пещери. Чувството е много особено. Войната се хронифицира, нормализира заради
това, че продължава много дълго. Човешкият ум е устроен така, че не може дълго време да функционира в такива
крайни състояния. Говоря не за хората, които се бият, които живеят това нещо от първа ръка. Говоря за нас,
страничните наблюдатели. Хубаво е да си припомняме какво значи войната. От друга страна, срещите ми в
Бесарабия бяха много затрогващи, много вълнуващи и за мен това е нова житейска страница. Връзките, които
създадох, ми отвориха нов житейски хоризонт. Знаех, че там има българи, но не съм знаел нищо за тях и не съм
усещал, че ще усетя толкова моментална и близка душевна връзка с тези хора

Спомняте ли си, още в началото на войната се говореше нещо от сорта: "А вие къде бяхте, когато украинците
избиваха българи?". При положение, че там в момента загиват българи, които защитават Родината си Украйна,
според вас къде са тези хора сега?

Това са за жалост опорки, които са изковани в специално развита за това ковачница. Това е доказано - страшно
много платени тролове, някои от които изключително високо платени. Този тип политическа манипулация е много
характерна за тази част на света. Така че тези опорки са внимателно премислени и по изкусен начин се въвеждат
в житейското, мисловното пространство, и след това проникват в душите на хората. И тези хора, които са обсебени
от тези опорки, се характеризират с това, че се чувстват застрашени по някакъв начин от западната цивилизация -
било защото самите те не успяват да се адаптират. Има много дълбоки подсъзнателни процеси, които работят на
всички нива и това не трябва да се подценява. Ако се върнем назад във времето и четем Симеон Радев, ще си
дадем сметка, че този вид руска хибридна война се води последователно повече от 150 години... Те още тогава са
вярвали, че българите толкова обичат Русия, че ще свикат тогавашния референдум - плебисцит, и ще кажат: "Ние
искаме император да е нашият император, не искаме собствен княз, ние искаме да сме част от руската империя".
Това не е от вчера. Така че, тези въпроси, които задават хората, на тях същината им е различна,. Когато ме питаха:
"Защо не помагате на българите в Карловско?". След това те видяха, че помагаме на бесарабските българи. Къде
бяха тези хора - защо един не дойде да каже: "Аз допуснах грешка"? Защото за тези хора опорките са по-важни от
истината. Фронтът им на действие непрекъснато се променя - това са методи, изпитани в годините, изковани в
една адска ковачница, и тези хора не се срамуват. Говоря за хората, които измислят тези лъжи и опорки, за тях
думата съвест не съществува. "Разделяй и владей" е политика, която още от римско време е изключително
ефективна, когато става дума за империя, а Русия продължава да си бъде и като мисъл, и като действие, една
класическа завоевателна империя.

Връщам се към посещението Ви в Украйна - украинците уморени ли са?

Не са. Те са пълни с живот, с надежда. Те вече, когато говорят за след войната, не казват думата "война". Всички
казват "след победата". Всички вярват, че правдата е на тяхна страна и че победата неизбежно ще бъде на тяхна
страна. Аз също като тях вярвам.

А българите умориха ли се да подкрепят Украйна?

Това е много интересен въпрос - аз и в съня си не съм допускал, че кампанията през ноември ще има такъв
отклик. Моята теза беше такава, когато започнах кампанията от четвъртия ден на войната, още преди да се
активизират големите и сериозни организации. Тогава аз в лично качество, с помощта на една украинка Наталия
Елис, която живее в Пловдив, започнахме да събираме всичко нужно и да изпратим един тир, после още един
камион - много нещо! После започнахме да събираме пари. Тогава бях уверен, че до втория, третия месец хората
ще забравят за Украйна, ще се върнат към своя обичаен живот, че ще им се струва банално. Обаче за моя огромна
изненада подкрепата продължава да се излива, даже с още по-голяма сила, отколкото преди. До ноември бях
събрал 270 хиляди лв. , което считах за огромно постижение. От 26 ноември досега - написах един пост, сме
събрали над милион и 300 хиляди лева, и сме купили и получили като дарение общо 438 генератора. Изпратили
сме вече 316, останалите чакат път до нас - това са над 4 хиляди индивидуални дарители. Това е огромен
комплимент за България и българите. Това показва, че расте ново поколение, че в България започва да заяква
едно истинско гражданско общество. Гражданското общество е единствената сигурна съпротива срещу
автократичните режими. Това е гаранция за демокрацията, и това е голямата новина. Че тези хора ги има, че тези
хора са там! Моята роля беше да драсна само една клечка, а всъщност горивото го е имало, то е било във въздуха,
то е чакало този пожар да се разгори. Просто енергията я има - това е голямата новина!

Казахте, че е голяма гордост за българите и България. Не споменахте политиците с техния един генератор.

Политиката е една особена територия. Аз бях в парламента, два мандата, кратки. Благославям момента, че съм
извън парламента, защото това, което свърших през това време, просто чисто физически нямаше да мога да го
направя. Щях да стоя, да търкам едни скамейки, да не мога да излизам и да репликирам безумствата на
политическите опоненти. Това прахосване на енергия е чудовищно, но все някой трябва да води и тази битка, нали
разбирате? Трябва да има читави хора, за да не минават децата ни през същите битки, превъзмогвания,
разочарования, през които минахме и продължаваме да минаваме. Те ще си водят техните битки, това е
неизбежно. Но нека са различни. Но Дай Боже, нека ги изведем до едно ново цивилизационно стъпало. За мен
също фактът, че има енергия на промяната в Парламента, е страхотна новина. Политическите битки се случват по
друг начин, на друго място. В момента съм в личен етап на действие - то е съпроводено с говорене, но водещото е
действието.

Това, че се появиха съобщения, че генераторите, които се изпращат в Украйна, са обект на спекула - част ли е



от дезинформацията в момента?

О, да, със сигурност. Не мога да кажа дали това идва от някой просто заблуден или недоволен човек, който е
разочарован от това, че нещо в България се случва и някаква енергия някъде избуява - това със сигурност е част от
тази дезинформационна война. Защото е много лесно за човек, който има глава на раменете си, да види, че
сниманите генератори са купени с фактура, което означава, че не са дарени и че тези фактури, публикувани в
интернет, са от 6 ноември. Това е 20 дни преди да започне изобщо нашата кампания. Отделно от това,
генераторите са от марки и видове, които ние и нашата кампания изобщо не сме имали - повечето са китайски
марки. Тях не ги интересува истината, не ги интересува факта, че всичко минава през фондация, че всичко се
подпечатва с мокър печат, че има ред и документи, през които трябва да се мине. От украинската фондация, през
която трябва да се мине, знаят, че трябва да са изрядни, защото рано или късно ще започнат проверки. А да
спекулираш по време на война - това са много сериозни неща! Ние правим огромни усилия нещата да са чисти.
Единствената истина от цялата работа е, че в Украйна има спекула - навсякъде в света, където има война,
спекулата избуява. В такива моменти най-хубавото и най-лошото в човешкия характер изведнъж изпъкват на този
фон на войната. Но аз бях длъжен да разкажа за тези неща, за да могат хората, които откъсват от подаръците на
децата си, от хляба си, от почивките си, да не се чувстват омърсени. Защото тези хора, които ги пишат тези неща,
тях не ги интересува истината. Тях ги интересува да хвърлят кал, да създават колебание, да намаляват общата
енергия - това е играта им, това е начинът, по който се работи. Те използват и гнева на много хора, тяхната
необразованост, лични вражди, които са си създали през годините, за да дълбаят и да прокарат между нас един
ров, един окоп, да ни хвърлят от двете страни на барикадата. Но това не променя нашите усилия и желание да
бъдем полезни и смислени, защото това, което правим, е да даваме светлина и надежда на хората.

Както правите с книгите в момента. 

Да, с книгите се получи малко спонтанно, и беше резултат от посещение в Болград, където срещнах страхотни хора
и от където разбрах, че от 84 хиляди тома, които имат в Болградската библиотечна система (само в този район има
над 100 хиляди българи). Това са хора, които в домовете си говорят един много красив старинен български език,
който постоянно събужда у мен спомени за баба ми, за дядо ми, за техни изрази и фрази. От тези книги - 84
хиляди книги, само 1 200 тома има български. Това са неща, които са доста остарели, няма художествена, както и
детска литература. Тези хора, които в семействата си говорят български, са принудени в учрежденията да говорят
украински, руски. Идеята да има такива книги е да имат връзка с езика, културата и историята, на равна нога. Тези
три неща са много важни, затова реших да стартирам тази кампания. Хората, от които получаваме книги, са много
на брой и изданията са изключителни като качество. Хората отделят любимите си издания. Това е пътешествие,
което е много смислено, и ще продължи поне до 14 февруари. Книгите ще ги изпращаме на етапи към Болград.

Цялото интервю на Мартин Николов с Манол Пейков чуйте в звуковия файл:
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