
Манол Пейков, издател, управляващ едно от големите български издателства, 

собственик на две печатници и няколко уебсайта, ни запознава с личната гражданска 

инициатива, която поема той, нейния обхват и силните емоции, които влага в 

изпълнението на всяка задача, включена в действията към инициативата.  

На първо място посочва желанието му да предаде информация, да представи „какво е, 

защо е Украйна". „Това, което правих през първите 7 дни беше много активно да 

превеждам  текстове, които смятам за важни, повечето от тях от  рускоезични медии, 

свързани със случващото се, свързани с анализи на реалната ситуация от журналисти, 

учени със сериозна репутация, свързани с фактическата история на Украйна.", заявява 

господин Пейков . Здравейте, драго ми е. Той се отделя от малкото си свободно време, 

посвещавайки се на тази дейност, като преведените текстове споделя чрез личния си 

Фейсбук профил - онлайн трибуната, чрез която достига до последователи. Започва са 

публикува активно, във всеки един момент от денонощието. Чрез активността и 

предоставянето на информация, липсващата до този етап в медийното пространство, 

той започва да печели все повече подкреоа след последователите си, превръщането на 

личния му профил в информационен център за войната в Украйна дава възможност за 

развитие и на други дейности - Манол Пейков се свързва с Наталия Елис, ръководител 

на координационен кризисен център. Той призовава всеки, желаещ да се включи в 

инициативата, да се обърне към нея, да предостави дарения под формата на лекарства, 

продукти от първа необходимост, материали, които да бъдат предоставени на 

бедстващите жертви на войната от различни райони като Одеса, Харков, Николаев, 

места, където положението е изключително тежко. За около 5 дни се събират дарения, 

натоварени в 20 тонен ТИР, като по думи на Наталия Елис огромна част от дарителите 

посочват, че са научили за инициативата именно от господин Пейков, тъй като виждат, 

че е изключително емоционално обвързан с тази дейност.  

Малко след това Манол Пейков предоставя своята лична банкова сметка, по която 

хората да превеждат парични дарения, като първоначално не я обявява публично, а я 

представя лично на всеки желаещ да дари. Идеята на това решение е да бъдат улеснени 

хората, които имат желание да помогнат, но не разполагат с физическото време да 

дарят продукти на място в кризисните центрове. В рамките на 10 дни в банковата 

сметка на господин Пейков постъпват 40 000 лева от дарители. "Това абсолюто ме 

объврзна с внимателна и точна отчетност, защото все пак тези хора дават тези пари на 



мен, а не на голяма институция, защото свързват моето лице с личност, коато е 

загрижена.", обяснява Манол Пейков.  

Той посочва, че явно психологията, която води хората към желание за помощ е „искам 

да знам, че съм помогнал точно на това дете, на тази жена от град николаев, стояла в 

едно мазе , на този възрастен човек." Именно за това се заема със задачата да дава 

точна информация за това за какво точно са използвани даренията, към кого са 

насочени. Също така през ден актуализира листата с дарители, като, от съображения за 

сигурност представя само техните инициали и дарената от тях сума. Според Манол 

Пейков всички тези лични инициативи се дължат на "това, че държавата реагира 

страшно бавно – ние нямаме адекватни институции, които да реагират на случващото 

се. Ти ако искаш да помогнеш, да си канализираш позитивтага енергия, търсиш някой, 

на който да повярваш."  

В последствие с него се свързват и от други кризисни центрове, от различни точки на 

Света,като например кризисен център в Лондон, към когото той насочва транспорта 

помощ, изпълнявана от доброволци. Предстои и работа по разработване на две детски 

градини в град Пловдив, като помещенията са отпуснати от община Пловдив на 

максимално ниски цени за наем - по 50 стотинки на квадратен метър. Изключително 

силна е историята на учителка по български език и история от град Бердянск, в който 

живеят голям брой таврийски българи. Тя споделя, че е преподавала на деца, които в 

момента са студенти в България, но са в изключително тежко положение - нямат връзка 

с родителите си, тъй като градът се намира под обсада. Това представлява голяма 

трудност за тях, тъй като повечето са на 17 години, тоест, непълнолетни, а например, за 

регистрация при личен лекар имат нужда от съгласието на родител, обстоятелство, 

което е невъзможно за тях. Господин Пейков отправя апел към дарителите за помощ в 

полза на тези деца, като в първите 24 часа се събират 15 000 лева за тях. "До момента 

по тези две инициативи , общата за Украйна и за децата от Бердянск, имаме 337 

дарители и 82 000 лева дарения. И сумите продължават да растат.", споделя господин 

Пейков.  

Манол Пейков завършва своя доклад с ясното подчертаване, че действията са му 

подбудени от желанието за помощ, за изразяване на обществена позиция. „Реално 

усилията които вложих бяха абсолютно непредвиждани, абсолютно от сърцето – в един 

момент ме завихри една енергия, една вихрушка по тази логика, че като правиш нещо 



смислено, то води към друго по-смислено, и така до истински важното; Мисля, че това 

е начина да се променя света към по-добро- друг няма. Не Може да се надяваме някой 

отгоре да даде старт на нещата, но ние сме тези, които трябва да го направят.", 

завършва господин Пейков.  


