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За Фондация „Х&Д Джендър перспективи“

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е основана в началото на 
2012г. в град Димитровград от учредителите Антония Радева Филева, 
Петя Георгиева Петкова и Галя Стефанова Георгиева. Организацията 
е регистрирана в ХОС с решение №6/20.01.2012г. по ф.д. №1/2012г. и в 
Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна 
дейност към Министерство на правосъдието под № 20120502074 с 
Удостоверение № 74/ 02.05.2012г. През месец август фондацията 
официално е регистрирана като доставчик на социални услуги – Център за 
социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с Удостоверение 
за регистрация №1155-01.

От регистрацията й до сега екипът от специалисти на Фондация „Х&Д 
Джендър перспективи“ е реализирал множество програми и проекти в 
сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените – 
с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена 
дискриминация. Работата на организацията се финансирана основно от 
международни донорски организации и отчасти от държавния бюджет. 
От 2013г. фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е пълноправен член 
на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пол” – мрежа 
от НПО, работеща на национално равнище в България. Като такава 
организацията работи в партньорство с други десет неправителствени 
организации работещи в защита на пострадалите от домашно насилие и 
осъществяващи мониторинг на приложението на Закона за защита срещу 
домашното насилие.

Организацията успешно си партнира в изпълнението на различни 
проекти и инициативи с представители на местните власти – Община 
Димитровград, Областна дирекция на МВР – Хасково, Регионална дирекция 
„Социално подпомагане“, Районен съд – Димитровград и Районен съд 
– Хасково и др. и неправителствения сектор. Изградените партньорски 
отношения са гаранция за по-пълното и качествено обслужване на 
лицата, станали жертва на домашно насилие, както и за навременното 
предприемане на мерки за защита при необходимост.
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За проект „Да разрешим 
проблемите си заедно: втора фаза“

Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ стартира 
на 26.05.2015г. и е с продължителност десет месеца. Общата стойност на 
проекта е 32 732 € и се изпълнява с безвъзмездната финансова подкрепа 
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
чрез Програмата за подкрепа на НПО в България.

Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ надгражда 
успешно изпълнен проект  – „Да разрешим проблемите си заедно“, в 
рамките на който пилотно бе реализирана идеята за създаване на Групи за 
самопомощ и солидарност (ГСС) в 3 пенсионерски клуба и 7 села в община 
Хасково. С настоящия проект фондацията ще надгради постигнатото като 
продължи работата на 10-те групи в община Хасково и създаде нови 10 
ГСС в община Димитровград. Проект „Да разрешим проблемите си заедно: 
втора фаза“ ще използва придобитият опит от реализирането на първата 
фаза и ще оптимизира работата на Групите за самопомощ и солидарност 
/ГСС/ в посока по-ефективно и по-пълно удоволетворяване на нуждите на 
възрастните хора и лицата в риск от бедност. Изградената методология за 
създаване, функциониране и мониторинг на ГСС ще бъде усъвършенствана 
и адаприрана към идентифицираните нужди на целевите групи. Опитът на 
фондацията показва, че възрастните хора и лицата в риск от бедност се 
нуждаят от помощ, внимание, солидарност и разбиране при дискутиране 
на техните проблеми. В съвремието ни техните идеи и опит често биват 
подценявани като неадекватни на времето в което живеем и морално 
остаряли. Противно на това практиката показва, опитът и креативността 
им не са за подценяване. Голяма част от възрастните хора са живяли в 
различни политически режими, което им дава възможност да оценят 
ползите и недостатъците на всеки от тях, да дадат адекватно и обосновано 
предложение за подобряване на средата, в която живеем в икономически, 
екологичен или социален план. Чрез функционирането на ГСС уязвимите 
групи ще получат възможност да изразят себе си, да споделят проблемите 
си, да обсъдят различни варианти за разрешаването им съвместно с техни 
съмишленици и експерти към фондацията в среда, която ги подкрепя и 
е солидарна с тях. Практиката показва, че именно подкрепящата среда 
допринася за мотивирането на уязвимите групи да заемата активна 
гражданска позиция, да отстояват правата си и да предприемат активни 

действия за разрешаване на собствените им проблеми. В ГСС ще 
бъдат дискутирани актуални проблеми, които трудно се разпознават в 
малките местни общности като такива, а именно домашното насилие, 
дискриминацията, речта на омразата, липсата на толерантност и др. 
Работата на ГСС ще допринесе за създаването на активно гражданско 
общество и преодоляване на социалното изключване на уязвимите групи 
от него. На целевите групи ще бъде дадена възможност да представят 
публично свои проблеми, да ги разискват, да обменят идеи, взаимно да си 
помагат, да заемат активна позиция по проблеми в общността. В края на 
проекта се очаква над 600 лица да бъдат овластени и техни идеи да бъдат 
включени при формулирането на политики на местно ниво. Шансовете на 
възрастните хора и на лицата в риск от бедност за социално включване 
ще нарастнат.
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За ФМ на ЕИП

На 17.06.2011 г. бяха подписани Меморандумът за разбирателство 
относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014 между Република 
България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и 
Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия 
финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство 
Норвегия. Общата цел на двата финансови инструмента е намаляване 
на икономическите и социални различия в Европейското икономическо 
пространство и укрепване на двустранните отношения между страните 
донори и България.

В рамките на двете програми, страната ни получава достъп до общо 
126.6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 
млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) за финансиране на проекти 
в приоритетни за страната ни сектори: опазване на околната среда, 
възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и 
природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи 
в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи. В 
допълнение - почти 12 млн. евро ще бъдат отделени за подкрепа на НПО 
и 1.5 млн. евро за предоставяне на стипендии. За изпълнението на двете 
програми в периода 2009-2014 г. страните-донори въвеждат програмен 
подход, с цел по-лесно проследяване на постигнатите резултати и 
съответствие с националните приоритети, засилено партньорство със 
страните-донори при изпълнение на програмите и по-децентрализирана 
система за управление на ниво програмни оператори.

Групи за самопомощ и солидарност

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ през 2013г. пилотно създаде 
групи за самопомощ и солидарност. Те са отворени, гъвкави и достъпни. 
Участието в тях става на доброволен принцип без значение от пол, раса, 
етнос, възраст, социален статус. Основните принципи, върху които се 
основават ГСС са толерантност, зачитане правата на човека и малцинствата 
(етнически, религиозни, по полов признак), мултикултурно разбирателство, 
равнопоставеност, равни шансове за участие, солидарност. Всяка от 
групите има по двама модератори - наставници. Те се избрат от самите 
участници най-често чрез гласуване и в повечето случаи са формални 
или неформални лидери на местните общности. Ролята на наставниците 
е да организират срещите на ГСС, да ръководят групите, да следят за 
протичането на груповия процес, да инициират разнообразни дискусии, 
да подготвят материали по обсъжданите теми, както и да следят за 
изпълнението на взетите от групата решения.

Община Димитровград
1. Село Брод

Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Пано Ангелов-1926 г.”
Кои са наставниците? Славейка Делчва Митева и Марияна Тенчева Вълева
Телефон 03922 / 380; 0893 46 46 76 
E-mail pano1926@abv.bg

2. Село Злато поле
Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Просвета-1921“
Кои са наставниците? Тенчо Златков Тенчев и  Евгения Филипова Стоева
Телефон 0893464655; 0893 46 46 84 
E-mail prosveta1921@abv.bg

3. Село Каснаково
Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Искра-1926”
Кои са наставниците? Илиана Михова Демирева и Чонка Господинова Димитрова
Телефон 0893 46 46 54 
E-mail nciskra@abv.bg

4. Село Долно Белево
Къде се провеждат срещите? Клуб на пенсионера
Кои са наставниците? Марина Колева Христова и Тончо Михов Тонев
Телефон 0893 46 46 73
E-mail dolno@abv.bg

5. Село Добрич
Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Пробуда-1926”
Кои са наставниците? Галина Недялкова Ташева и Диана Димитрова Петева 
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Телефон 0886 14 44 92
E-mail chitali6te_dobrich@abv.bg

Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Нов път-2011”
Кои са наставниците? Жанета Христозова Динева,  Антоанета Костадинова Славова
Телефон 0392/62280; 0877  90 19 77 
E-mail chitalishte_nov_pat@abv.bg

6. Село Крепост
Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Селска Пробуда-1927”
Кои са наставниците? Димитрия Никова Русева и Даниела Пламенова Найденова
Телефон 03924/270; 0893 46 46 50
E-mail probuda_krepost@abv.bg

7. Село Радиево
Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Събуждане-1927”
Кои са наставниците? Ирина Христова Делева и Тотка Стефанова Григорова
Телефон 0893 46 46 89
E-mail radievo_sabujdane@abv.bg

8. Село Горски извор
Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Пробуда-1896”
Кои са наставниците? Кирил Ангелов Колев и Донка Тенчева
Телефон 0893 46 46 59
E-mail kmetstvo_gorski_izvor@abv.bg

9. Град Меричлери
Къде се провеждат срещите? Народно читалище “Просвета-1896”
Кои са наставниците? Наташа Колева Маринова и Донка Георгиева Петкова
Телефон 0392 / 2307; 0893 46 46 65 
E-mail prosveta1896@abv.bg

Община Хасково
1. Конуш

Къде се провеждат срещите? Народно читалище „Пробуда-1925“
Кои са наставниците? Тодорка Атанасова Петкова и Павлина Пейчева Делчева
Телефон 0886 670 318
E-mail probuda.konush@abv.bg

2. Динево
Къде се провеждат срещите? Народно читалище „Наука-1906“
Кои са наставниците? Гинка Маринова Ангелова и Красимира Йорданова Колева
Телефон 0877/ 175 007
E-mail 

3. Малево
Къде се провеждат срещите? Народно читалище „Заря-1903“
Кои са наставниците? Грудка Тодорова Георгиева и Веселин Веселинов Арабаджиев
Телефон 03712/2269; 0878 67 33 97
E-mail 

4. Тракиец
Къде се провеждат срещите? В кафенето на центъра на селото
Кои са наставниците? Атанаска Грозева и Жечка Желева Димитрова-Латунова
Телефон 0888 02 96 15
E-mail 

5. Узунджово
Къде се провеждат срещите? Народно читалище „Пенко Пенков-2013“
Кои са наставниците? Танка Делчева Краева и Анастасия Христова Георгиева
Телефон 0894 37 87 40
E-mail 

6. Стамболийски
Къде се провеждат срещите? Клуб на пенсионера
Кои са наставниците? Павел Димитров Нонев и Мария Танчева Колева
Телефон 03725237; 0886 120 852
E-mail 

7. Войводово
Къде се провеждат срещите? Народно читалище „Отец Паисий-1925“
Кои са наставниците? Светлана Севова и Таня Христозова
Телефон 0898 44 60 86 
E-mail svetle909@abv.bg

8. Град Хасково
Къде се провеждат срещите? Народно читалище „Проф. д-р Асен Златаров-1961“,
 ул.”Стара планина” №54
Кои са наставниците? Бинка Иванова Калинова и Марийка Благоева Попиванова
Телефон 0888 46 97 36
E-mail 

Къде се провеждат срещите? Общински пенсионерски клуб
Кои са наставниците? Руска Иванова Караджова и Мария Желязкова Райчева
Телефон 0885 84 32 81; 038 63 16 41
E-mail 

Къде се провеждат срещите? Общински пенсионерски клуб
Кои са наставниците? Мария Желязкова Райчева и Надка Георгиева Георгиева
Телефон 0884 05 84 06 
E-mail mariaraycheva64@gmail.com
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Конкурси и фестивали
на територията на област Хасково

„Джавги“ 
Сирни заговезни село Крепост,  03924/2220
 общ. Димитровград
„Чавги“ 
Сирни заговезни село Странско, 03933/2221
община Димитровград
„Празник на водата“
22 март Гр. Меричлери,  03921/2220
 общ. Димитровград
Събор на „Св. Св. 40 мъченици“ 
22 март  С. Сталево, 03934/2405
 общ. Димитровград 
Фестивал на хумора и шегата
01 април Димитровград 0391/68 282;68 288,
  obshtina@dimitrovgrad.bg, 
  0898268037, 
  ncvlevski@mail.bg
Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ 
Месец Април Гр. Хасково 038/603 391;038/603 459
Общински празници „От Цветница до Великден“ 
От Цветница  Гр. Димитровград www.dimitrovgrad.bg/bg
до Великден 
Регионален фолклорен събор „Заедно на Гергьовден“  
06 май С. Горски извор,  0391/68 282
 общ. Димитровград 
Дни на поезията Пеньо Пенев
Месец Май Димитровград www.dimitrovgrad.bg/bg
Национален събор за народно творчество 
„Китна Тракия пее и танцува“ 
Месец май Хасково 038/603 391; 038/603 459
Национален фолклорен събор 
„Читалището–храм на българския дух“ 
Втората половина С. Крепост,  0391/ 68282
на м.май общ. Димитровград 

Събор на „Св. Св. Константин и Елена“ 
21 май С. Крепост,  03924/ 2220
 община Димитровград 
Празник на черешата 
Втората половина  С. Крепост,  03924/ 2220
на м.май общ. Димитровград 
Спасовден в м. „Бобина язма“ 
Спасовден С. Горски извор,  03936/2220
 община Димитровград 
Събор на Спасовден 
Спасовден М. „Гьор Бунар“,  03931/2220
 с. Каснаково,  
 общ. Димитровград
Фолклорен празник „Пръски от извора“ 
Спасовден Гр. Меричлери,  03921/ 2220
 общ. Димитровград 
Фестивал на алтернативното кино „Защитени светове“ 
Първата половина  С. Райново,  www.dimitrovgrad.bg/bg
на м.юни община Димитровград 
Тракийски жътварски събор 
Втората половина  С. Странско,  03933/2221
на м.юни община Димитровград 
Събор на „Петдесетница“ 
Св. Дух/  С. Горски извор,  03936/2220
Петдесетница ощина Димитровград 
Събор „Гласовете ви чувам“ и „Прясна Неделя“ 
06 – 07 юли С. Брод,  03922/2220
 общ. Димитровград 
Ден на славянското единство 
Средата на м.юли С. Ябълково,  0893/ 464 663
 общ. Димитровград 
Поетичен празник „Доброслов“ 
Средата на м. август С. Добрич,  0886/ 14 44 92
 общ. Димитровград 
Национален тракийски фолклорен събор  
„По стъпките на Св. Богородица“ 
14-15 август С. Добрич,  03926/2220
 общ. Димитровград 



10 11

Регионален празник на нимфите и Афродита 
Последната събота  С. Каснаково,  03931/ 2220
на м.август община Димитровград 
Национална среща на инструментални групи 
за българска народна музика 
Втората седмица  С. Стамболово, 03721/ 22 34 
на м.септември област Хасково 
Панаир на занаятите 
16-18 септември Гр. Димитровград 0391/68 282
Национален тракийски събор - поклонение 
„Ден на тракийската памет“ 
Последната събота  Гр. Маджарово www.madzharovo.bg/new/
main.php
на м.септември 
Събор и храмов празник „Св. Арх. Михаил“ 
08 ноември С. Радиево,  03923/2220
 общ. Димитровград 
Национален фолклорен фестивал „
С вяра в доброто и надежда в бъдещето“ 
15 октомври С. Добрич,  0391/68 282
 общ. Димитровград 

Контакти на институции и организации

Национални
Телефон за спешни повиквания – 112
Национална телефонна линия за деца – тел. 116 111
Денонощна гореща телефонна линия за пострадали от насилие  жени, 

юноши и деца – Фондация „Анимус“ - тел. 0800 18 676
EVN - телефон при аварии 0700 10007

Комисия за защита на потребителите
Гр. Хасково, ул. ”Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3, офиси: 103, 104 и 105
тел. 038/624203
www.kzp.bg

Комисия за защита от дискриминация
Гр. София, 1125, бул. Драган Цанков №35, 
тел : 02 /807 30 30, 
e-mail:  kzd@kzd.bg

Областна дирекция на МВР - Хасково
гр. Хасково, бул. “България” № 111
038/ 640 251
rdvrhas@haskovo.net
Централа РУП - Хасково 
Тел: 038/640 640
Община Димитровград

Районно управление на полицията  - Димитровград 
гр. Димитровград бул. Димитър Благоев
Дежурен телефон: 0391/6 33 21

Община Димитровград
Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” № 15
Телефон: 0391/ 68 203
E-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg
www.dimitrovgrad.bg
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Дирекция “Социално подпомагане”
гр.Димитровград, ул. “Цар Борис І” № 1
тел.: 0391/6-64-57
E-mail: dsp-dimitrovgrad@asp.government.bg

Отдел за закрила на детето 
Димитровград,  ул.”Цар Борис І”1
Тел.: 0391 6-60-04. Факс: 6-67-89. 
E-mail: dsp-dimitrovgrad@asp.government.bg

Приют за безстопанствени кучета
Димитровград, Вилна зона парк „П. Пенев“;
Телефон за подаване на сигнали 0885 700323, 0391 6 61 61

Автогара Димитровград 
Димитровград, Бул.”Димитър Благоев” №8
Тeл. : 0391 22094
email: dgavtogara@abv.bg;  office@avtogara-dimitrovgrad.com 

ЖП гара – Димитровград 
Димитровград, Бул.”Димитър Благоев” №2
Телефон за връзка: 0391/ 6-66-22

„Медицински Център 1” 
Димитровград, бул. „Христо Ботев“ 29
Тел.0391/6 04 08; 0391/ 6 77 00
E-mail: mc_dimitrovgrad@mail.bg
www.mc-dimitrovgrad.com

МБАЛ „Св. Екатерина” 
Димитровград, бул.”Хр. Ботев” № 29
Teлефон: +359 391 640 24
E-mail: info@mbalstekaterina.eu
www.mbalstekaterina.eu

ВиК ЕООД 
Димитровград, ул. Захари Зограф 36; 

централа: 0391/ 61872, 
 E-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
www.vikdg.com

Дневен център за възрастни хора с увреждания - Димитровград 
Димитровград, ул.”Захари Зограф”№35                            
тел.: 0391/61 330 
e-mail: dcvudgrad@abv.bg 
www.dcdudg.free.bg

Община Хасково
Районно управление на полицията Хасково
 Хасково , бул. „България” 85
Дежурен телефон в - 038/ 2186 500

Общинска полиция Хасково 
Тел. 167

Община Хасково
 гр. Хасково, пл. “Общински” №1
Телефон: 038 603300
Дежурни в Община Хасково 038 664166
 Е-мейл: kmet@haskovo.bg
www.haskovo.bg

ВиК Хасково
Гр. Хасково, ул. „Сакар“№2
Телефон при аварии: 038 501614
www.vikhaskovo.bg 

Районен съд – Хасково
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300
бул.”България” №144
факс: 038/ 601905
Информационен Център: 038/601844
E-MAIL: rshaskovo@mbox.contact.bg
http://haskovo.court-bg.org/
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Дирекция “Социално подпомагане”- Хасково
гр. Хасково, ул. “П. Евтимий” №2,ет.1
тел.:038 /66-03-48
e-mail: dsp-haskovo@asp.government.bg

Отдел “Закрила на детето”
гр. Хасково,ул”П.Евтимий” №2
038/66-47-28, 038/66-47-42
e-mail: ozd_haskovo1973@abv.bg

Дирекция “Бюро по труда” - Хасково
гр. Хасково, пл. „Градска болница“ №3
038/ 607 205 
e-mail: bt915@haskovo.spnet.net

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания 

Гр. Хасково, ж.к.Болярово
тел. 038 668976

Специализирана болница за активно лечение по онкология
гр. Хасково,  бул.Съединение 49
тел.038 665316

Център за психично здраве
Гр. Хасково, ж.к.Болярово
Тел. 038 668497

Диагностично-консултативен център I,
 Гр. Хасково, пл.Градски 2, 
Тел. 038 622103
e-mail:   dkc1haskovo@abv.bg
http://www.dkc1-haskovo.com/

МБАЛ-Хасково АД, 
Гр. Хасково, бул.Съединение 49,

тел. 038 / 606 700, 038 / 606 800 - централа 
Е-mail: mbal_haskovo@mail.bg; mbal_haskovo@abv.bg
http://mbalhaskovo.com/

СБАЛ “Хигия”
Гр.Хасково, ул.Стефан Стамболов 2
Тел. 038 606250

ДКЦ “Свети Георги”
Гр. Хасково, ул.Стефан Стамболов 2, 
Тел. 038 624559
http://www.dkcsvetigeorgi.com/
https://www.facebook.com/DKC.SV.GEORGI.Haskovo

Медицински център “Хасково”
Гр. Хасково, бул.Съединение 49
Тел.  038 606762
тел: 0700  11  512 (телефон за информация и предварително записване 

на часове за преглед)
http://www.medcenter.bg/

МЦ Втора поликлиника
Гр. Хасково, ул.Георги Кирков 24,
Тел.  038 665474

МЦ Трета поликлиника
Гр. Хасково,  ул.Рила 9
Тел.  038 665501

МЦ “Авицена” ЕООД
Гр. Хасково, ул.Иван Вазов 2
Тел. 038 627822

Дом за стари хора
Гр. Хасково,  парк “Кенана”
Тел. 038 622458
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Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Марина”
Гр. Хасково, ул.Славянка 52
Тел. 038 664112
http://www.marinahaskovo.com/

Дневен център за стари хора
Гр. Хасково, ул.Георги Кирков 82, вх.Б, ет.1
Тел. 038 580255

Домашен социален патронаж
Гр. Хасково, бул.България 41, ет.1, ст.121
Тел.  038 665354

Неправителствени организации от Хасково и Димитровград 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – безплатни консултации със 
социален работник, юрист, психолог и трудов посредник за жертви на 
домашно насилие

гр. Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски“ №1, ет.1, офис 1
тел. 0391 25055;  0879 132 080, 0879 130 158
Е-mail: hdgender@gmail.com; 
www.hdgender.eu 

Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ 
– безплатни консултации със социален работник, юрист, психолог и трудов 
посредник за жертви на домашно насилие

гр. Хасково, ул. „Пирин“ №9 
тел. 038 624685; 0878/ 567 659
Е-mail: bgrfhaskovo@mail.bg
www.bgrfhaskovo.com

БЧК – Хасково
Хасково, ул. „Иларион Макариополски“ №2 
тел./факс: 038/62 44 93; 038/66 54 83 
E-mail: haskovo@redcross.bg
http://www.redcross.bg/contact2/haskovo.html

Фондация „Толерантност и взаимопомощ“ – ромска организация
Гр. Хасково, бул. „България“ №152
Тел. 0887852070
E-mail: zina1967@abv.bg

Фондация „Подари усмивка“ – младежки дейности, доброволчество
Адрес: гр. Димитровград , бул.”Раковски” 16, ет.1 офис 3
телефон: +359 885779742
е-mаil: givesmile@abv.bg
http://givesmile.eu/

„Българско дружество за защита на птиците“ – офис Хасково
Гр. Хасково, бул. „България“, 41, Младежки дом, стая 114
e-mail: haskovo@bspb.org
http://bspb.org/

Сдружение “Шанс и закрила” – младежки дейности, социални услуги 
за деца

Адрес: 6300, Хасково, ул. “Алеко Константинов” №11
Телефон/факс: 038 66 21 38, Моб. телефон: 0878 238102
e-mail: chance@escom.bg / chance1996@abv.bg
http://chancebg.org/?page_id=2
Facebook: Сдружение “Шанс и закрила”
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Сайтове с полезна информация

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=bg&action=home - Европейски 
портал за електронно правосъдие

https://pisar.bg/ - Безплатни бланки на документи
http://pravatami.bg/ - Сайт с информация за граждански и човешки 

права
http://dv.hdgender.eu/ - сайт с информация за домашното насилие

НПО и активно гражданство:
http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1 - Програма за 

подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България
http://www.wcif-bg.org/index.php - Фондация “Работилница за граждански 

инициативи” (ФРГИ)
http://www.ngobg.info/ - Информационен портал за НПО в България
www.ngohouse.bg - Kъщата на гражданските организации (споделено 

пространство за работа и сътрудничество между активни хора и 
организации)

www.glasatni.bg – платформа за граждански инициативи
http://www.flgr.bg/ - Фондацията за реформа в местното самоуправление 

(ФРМС) 
http://movebg.com/2014/bg/ - Гражданска платформа за дебати и общо 

действие

Здравна тематика:

http://www.pharmacy-bg.com/ 
http://prirodnamedicina.info/
http://lechitel.net/ciar-ot-baba/
http://nanocom-bg.com/test/index.php?option=com_content&view=front-

page&Itemid=1
http://narodna-medicina.com/
http://ezine.bg/narodna-medicina
http://www.zdravnitza.com/
http://ozdravei.com/

Примерен вариант на писмо /молба до институция

      ДО ИВАН ИВАНОВ
      КМЕТ НА ГРАД ХАСКОВО

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
Канализацията и водопроводите в село Динево са положени през 

1960 година. Оттогава тръбите не са подменяни с нови. Авариите на 
водопровода в село Динево са ежедневие. Цели махали на селото остават 
без вода по няколко дни. Най- критично е положението на улиците: „Запрян 
Гочев“, „Ванчо Георгиев“, „Георги Жеков“, „Юндола“, „Освобождение“ 
с обща дължина около 1000 м. Там има аварии на водата буквално 
през 3-4 дни. Екипите на ВиК –Хасково се отзовават своевременно при 
авария, но само закърпват спуканите тръби и не предприемат действия 
за трайното разрешаване на проблема. Същевременно горепосочените 
улици се намират на възлови места в селото, и когато има авария на тях, 
цели махали остават без вода. ВиК мрежата е изключително стара и дори 
ремонтите, които се извършват сега отнемат по няколко дни. През тези 
дни много семейства остават без питейна и каквато и да е друга вода. 
Предвид честотата на авариите, отглеждането на деца и поддържането на 
елементарна хигиена в домовете ни става невъзможно. Същевременно 
докато траят ремонтните дейности, водопроводите се изпълват с въздух. 
При пускане на водата, докато тя стигне до нашите жилища, водомерите 
отчитат големите количества въздух, които преминават през тръбите и 
ние, жителите на село Динево, сме принудени да плащаме високи сметки 
не за вода, а за въздух.

Поради честите и многобройни аварии на водата около 1000 м. от 
улиците „Запрян Гочев“, „Ванчо Георгиев“, „Георги Жеков“, „Юндола“, 
„Освобождение“ са изцяло разкопани. ВиК –Хасково няма практиката 
да асфалтира улиците в село Динево след приключване на ремонта. 
Единственото което прави е да запълни изкопаните дупки с пръст. На 
улиците „Запрян Гочев“, „Ванчо Георгиев“, „Георги Жеков“ има дупки, 
които са изкопани преди повече от 3 години и все още не са асфалтирани. 
Многобройните дупки по пътните платна, в следствие на аварии на 
водопровода, стават причина за затруднения в придвижването на 
пешеходците и водачите на леки автомобили по улиците в населеното 
място. Нерядко се налагат ремонти на леките ни автомобили, поради 
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преминаването през описаните дупки. 
По изброените причини и предвид търсеното от живеещите в 

село Динево съдействие за решаване на проблема с ВиК авариите и 
гарантиране сигурността на преминаващите пешеходците и водачите 
на леки автомобили през описаните улици настояваме и разчитаме на 
Вашата навременна реакция за извършването на цялостната подмяна 
на ВиК мрежата в населеното място и/или по възможност на посочените 
улици, които са ключови за разпределението на водата към махалите на 
селото.

Приложение:
• Списък на жителите на село Динево, желаещи подмяната на ВиК 

мрежата на улиците: „Запрян Гочев“, „Ванчо Георгиев“, „Георги Жеков“, 
„Юндола“, „Освобождение“

     С уважение, 
Дата: 26.03.2014 г.   Жителите на село Динево

Забележка: Когато прилагате подписка, в горната част на всяка 
страница трябва да пише за какво е подписката.


