
 
Подаръци за малките ученици на Средно училище „Васил Левски” 

от немски деца и техните семейства  
предоставени благодарение на съдействието на Раунд Тейбъл 5 Варна  

 
 

За втора поредна година членовете на Раунд Тейбъл 5 Варна, част 

от Световната организация Раунд Тейбъл организират раздаване на 

коледни подаръци за деца. Подаръчните пакети включват играчки, 

лакомства, ученически пособия и дрехи. Те са изпратени от немски деца и 

техните семейства по инициатива на Раунд Тейбъл Германия. Немската 

делегация пристигна в морската столица с един тир с подаръци.  

 

Раздаването на подаръци в община Долни чифлик беше на 5.12 и 

6.12. Представителите на Раунд Тейбъл посетиха всички детски градини и 

ученици до 4-ти клас в училищата в община Долни чифлик. 

 

Инициативата ще завърши с “Благотворителен Коледен Бал – 

Раунд Тейбъл и Приятели”, който се организира в подкрепа на 

Aсоциация “Докосни дъгата” и нейната кампания “За нов Живот”.  

Събраните средства ще бъдат дарени за закупуването на инсулинови 

помпи, които дават по-голяма свобода на децата болни от диабет. Помпата 

автоматично предоставя приток на инсулин, винаги когато организмът им 

има нужда от него, дори и през нощта. Средствата, събрани от 

миналогодишния Благотворителен Коледен Бал допринесоха за закуването 

на модерен инкубатор за новородени (кувьоз) за АГ болница “Проф. д-р 

Димитър Стаматов”. 

 

За Раунд Тейбъл: 

Раунд Тейбъл 5 Варна съществува от две години и за този кратък период 

успява да привлече вниманието на международните си колеги с 

множеството инициативи, които подема във Варна. 

Международната организация е създадена през 1927г., а нейна основна 

цел е събирането на млади професионалисти, които обединяват сили в 

обществено полезни каузи и инициативи. Името на организацията 

произлиза от реч на принца на Уелс по време на Британското търговско 

изложение в началото на века. Раунд Тейбъл е намерила съмишленици в 

над 65 държави в цял свят, наброява над 40 000 члена, обединени в 2700 

мъжки клуба. Макар името да не произлиза от популярната история за 

Рицарите на Кръглата маса, дейността на тейблърите може да бъде 

тълкувана като съвременно рицарство. 



 

За Асоциация “Докосни дъгата” 

 

Асоциация “Докосни дъгата” е създадена през 2014 година в подкрепа на 

децата, страдащи от диабет тип I. Те са над 1800 в България и 

амбициозната задача на Асоциацията е да осигури инсулинови помпи за 

всяко едно от тях, за да се върнат те към нормален живот – без 

многократно инжектиране на инсулин през деня, без непрекъснато 

измерване на кръвната захар и без строга диета. Около 7000 лева е 

стойността на една помпа. След постигнато споразумение с Националната 

здравна каса през 2016-а бяха осигурени около 100 помпи за диабетици от 

всички възрасти. За всички останали средствата се събират от дарения. 

Благодарение на усилията на Асоциацията, на лекари и родители още през 

ноември 2015-а Надзорният съвет на НЗОК взе решение от 1 април 2016 г. 

Касата да заплаща консумативите за инсулиновите помпи – 259 лева от 

нужните около 500 лева на месец за всеки болен с помпа. Преди дни 

Асоциация “Докосни дъгата” постигна нов успех в преговорите с НЗОК – от 

1 април 2017-а година държавата ще поеме и разходите за сензори за 

помпите. Така лекарите ще получават информация в реално време за 

състоянието на малките си пациенти и ще могат своевременно да коригират 

лечението им. Това стана възможно със създаването преди година на 

първия в страната Център за иновативни терапии и авангардни технологии 

при диабет (ЦИТАТ-Д). Той е разположен във варненската УМБАЛ “Св. 

Марина” и чрез него се управлява лечението на пациентите с диабет на 

възраст от 0 до 18 години от цяла Източна България. Благодарение на 

Центъра те могат да бъдат наблюдавани от разстояние, което ще намали и 

престоя им в болницата. 

 


