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Нека бъдем заедно! Нека помогнем! 
 

УНИКРЕДИТ   БУЛБАНК   АД 

BG64UNCR76301078660913 

UNCRBGSF 

(За пострадалите от наводненията в страната). 
 

SMS на цена 1 лев на кратък номер 1466 (за всички мобилни оператори. 
 

Желаещите могат да подкрепят кампанията и чрез on-line дарения на сайта на 

БЧК: www.redcross.bg. 
 

 

До момента по кампанията на БЧК са постъпили 614 644 лв. 

Даренията on-line възлизат на 29 221 лв. 

Благотворителните SMS-и са 58 206. 
 

Набраните средства ще бъдат разпределени от Обществен съвет с представители на 

държавни ведомства и медии. Всички дарители са публикувани на интернет страницата на БЧК. 

 

БЧК подпомага пострадалите от наводненията в страната 
Варна 

20-22 юни 2014 г. 
 

               
 

Още в първите часове на бедствието Българският Червен кръст откри специална банкова сметка 

за набиране на финансова помощ и бе активиран краткият номер 1466 към всички мобилни оператори за 

изпращане на благотворителни SMS-и. 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА БЕЖАНЦИТЕ 

 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
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На пострадалите във Варна, Добрич и Велико Търново бе 

предоставена питейна вода, подкрепителни напитки, храна и 

артикули от първа необходимост от бедствения резерв на 

организацията - одеяла, походни легла, спално бельо, 

възглавници. Много доброволци на БЧК са на мястото на 

бедствието. Досега те са подпомогнали над 3000 души с 

продукти от първа необходимост, вода и материали за 

почистване на домовете. Доброволци-психолози оказват 

психо-социална подкрепа. 

Във Варна и Добрич продължават да работят пунктове за 

дарения (в кметството на варненския квартал Аспарухово, в 

ОС на БЧК – Варна на ул. „Братя Шкорпил“ и в кризисния 

център на БЧК – Добрич в спортната зала „Добротица“, където са настанени над 60 души. 

На призива на БЧК се отзовават хиляди граждани и фирми. Повече от 1000 доброволци 

почистват пострадалите домове във Варна. Към тях се присъедини и международна група от над 20 

души – американци, испанци, македонци. 

Всеки ден БЧК приготвя с дарените продукти хранителни пакети за пострадалите семейства, и 

сандвичи и вода за работещите на терен доброволци. До момента БЧК-Варна е раздал над 15 000 

сандвича и над 40 000 литра минерална вода. 

Варненската опера изнесе благотворителен спектакъл, приходите от който ще бъдат преведени 

на БЧК.  

Със съдействието на Военноморските сили в кв. Аспарухово БЧК разкри военно-полева кухня с 

10 готвачи, които приготвят и раздават топла храна на пострадалото население и на доброволците. 

Най-належащите нужди за момента са от: минерална вода, спално бельо и одеяла /нови/, 

пакетирани храни за пряка консумация, хигиенни материали, почистващи и дезинфекционни препарати, 

гумени ботуши, чували за смет, ръкавици, инструменти за почистване, метални кофи, памперси. 

 
 

Еврокомисар Кристалина Георгиева посети Аспарухово 
Варна, кв. Аспарухово 
22 юни 2014 г 

                                
 

Еврокомисар Кристалина Георгиева пристигна във Варна и се запозна на място с щетите от 

бедствието. Тя направи обиколка в тежко пострадалия квартал Аспарухово, придружавана от 

председателя на БЧК Христо Григоров и от председателя на организацията във Варна Илия Раев, и 

поздрави доброволците, които помагат за справяне с пораженията. 

Пред медиите Георгиева заяви, че е разговаряла лично с еврокомисаря по околна среда Йоханес Хан и 

има неговата дума, че ще бъдат отпуснати средства за подпомагане на пострадалите от наводненията. 

Това е една от малкото възможности страната ни да получи помощ по линия на ЕК, защото макар и 

огромни по своя размер за българските граждани, щетите са малки според европейските критерии за 

отпускането на помощ. Според Кристалина Георгиева помощите за пострадалите трябва да са 

разпределени пропорционално, тъй като има по-бедни и не толкова крайно нуждаещи се. 
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В помощ на пострадалите 
 

Шумен 
23 юни 2014 г. . 

БЧК организира дарителска кампания за набиране на миещи препарати и дезинфектанти. Още в 

първия ден от кампанията се отзоваха много съпричастни граждани. 

Най- голямото дарение - 480 л. минерална  вода, направи фирма "Кралеви -2005" ООД. 

Събраните помощи ще бъдат предоставени на засегнатите от наводнението жители на Добрич. 

Куриерска фирма "Интайм" ООД ще достави безвъзмездно пратката до офиса на БЧК в града.  

Кампанията продължава! 

 

Бежанци- доброволци заминаха за Варна 
Варна 
25 юни 2014 г. 

Група от 19 бежанци-доброволци от приемателния център за временно настаняване на ДАБ към 

МС в Харманли пристигнаха във Варна, за да подпомогнат бедстващите от кв. Аспарухово.   

 
 

БЧК изпрати екипи с кучета за издирване на детето в неизвестност 
София 

25 юни 2014 г. 

Съгласувано с ГД ПБЗН, Българският Червен кръст изпрати в Аспарухово два екипа на 

Планинската спасителна служба с обучени кучета, за да се включат в издирването на момченцето, което 

вече близо седмица е в неизвестност.  

Планинските спасители са от отрядите на ПСС на БЧК в Троян и Пловдив. 

 
 

Българският Червен кръст и Народното събрание организираха дарителска акция 
София 

25 юни 2014 г. 
 

             
 

Дарителска акция под надслов „Нека да помогнем заедно на пострадалите от наводненията!” 

организираха Българският Червен кръст и Народното събрание на Р България. В сградата на парламента 

бяха разположени благотворителни кутии за събиране на средства. Председателят на БЧК Христо 

Григоров, председателят на парламента Михаил Миков и заместник-председателят Мая Манолова бяха 

сред първите, които подкрепиха кампанията. 

Христо Григоров призова всички народни представители да помогнат на пострадалите и 

допълни, че координацията по места е много добра. Кризисните щабове заседават непрекъснато и 

въпреки силния стрес в началото на бедствието, механизмите на държавата, БЧК и неправителственият 

сектор вече са задействани. Председателят на Народното събрание Михаил Миков подчерта, че 

дарителската акция е още един знак към всички български граждани. По думите му в трудни моменти за 

България, когато трябва да се помогне на нуждаещите се, дейността на Българския Червен кръст е от 

изключително важно значение.  
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„Южен поток транспорт“ дари 50 000 лева 
София 

20 юни 2014 г. 

Ръководството и служителите на „Южен поток транспорт“ с тревожност проследиха новината, че 

Варна е наводнена и, че квартал Аспарухово, който се намира в непосредствена близост до планирания 

газопровод Южен поток, е особено силно засегнат.  

Дружеството дари 50 000 лв. на Българския Червен кръст за подпомагане на пострадалите и за 

преодоляване на щетите. Освен това фирмата е в диалог с местни организации за намиране на 

ефективни възможности за възстановяване на щетите. 
 

 

 

 

Виетнамската общност в България подкрепи пострадалите 
София 

24 юни 2014 г. 
 

 

 

Представители на Асоциацията на виетнамската общност 

в България връчиха на председателя на БЧК Христо Григоров 

чек от 3000 лева за пострадалите от наводненията в страната. 

Виетнамската общност в България не за първи подкрепя 

хуманни каузи и изразява съпричастност към бедстващи българи. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

БЧК с почетна награда от еврейската общност „Шалом" в България 
 

София 

24 юни 2014 г. 
 

 

Почетен знак за изключителен принос на БЧК в осъществяване на междуетнически и религиозен 

диалог в борбата срещу проявите на омраза и ксенофобия, за 

популяризиране на историята за спасяване на българските 

евреи по време на Холокоста и за укрепване на вековната 

дружба между българи и евреи бе връчен на председателя 

Христо Григоров от еврейската общност „Шалом“. Григоров 

подчерта, че БЧК и занапред ще бъде достоен партньор на 

организацията на евреите в България и изказа благодарност 

на всички доброволци и дарители, които подкрепят 

засегнатите от наводненията в страната. 

Гост на събитието беше Н. Пр. Шаул Камиса Раз, 

посланик на държавата Израел в България. 

 

ПРИЗНАНИЕ 
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БЧК с призив за толеранстност за Световния ден на бежанците 
На 20 юни народите по света отбелязват Световния ден на бежанците и изразяват своята 

съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си, 

за да се спасят от преследване, насилие и граждански войни. Уповавайки се на надеждата за по-

добро бъдеще, много от тях са потърсили и намерили закрила в нашата страна. 

С програмите и дейностите си БЧК се стреми да подпомага социалната и икономическата 

интеграция на бежанците в страната, да предотвратява изолацията им и да спомага за 

формирането на положителни обществени нагласи към тази група в българското общество. 
 

София 
20 юни 2014 г. 

 

Бежанско-мигрантската служба на Българския Червен кръст, Държавната агенция на бежанците 

и Съветът на жените бежанки, с подкрепата на представителството на ВКБООН в България, 

организираха „Ден на отворените врати“ в Центъра за настаняване на бежанци в кв. Враждебна. 

В събитието участваха Маринела Радева, началник на кабинета на вицепрезидента Маргарита 

Попова, Драгомир Петров – директор на дирекция „Миграция“ на МВР, зам.-генералният директор на 

БЧК д-р Надежда Тодоровска, комендантът на центъра във Враждебна Иван Пенков, представители на 

ВКБООН, доброволци на БЧК. С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на жертвите 

от наводненията в страната.  

„Никой не избира доброволно съдбата на бежанец, заяви д-р Надежда Тодоровска, затова нека 

обединим своите усилия и да дадем възможност на тези хора да се интегрират, за да осигурим не само 

основните им нужди, но и включването им в програми за обучение по български език, което е особено 

важно за децата, най-вече за родените у нас от началото на бежанската вълна, а те наброяват 117. Близо 

4 000 от потърсилите убежище в страната ни вече са на външни адреси, но голям проблем е все още 

липсващата национална програма за тяхната интеграция“, допълни тя. 

Д-р Тодоровска припомни усилията на БЧК, съвместно с държавните институции и 

неправителствените организации, за преодоляване на кризата, вследствие увеличения мигрантски поток 

от септември миналата година и призова за толерантност към бежанците.  

Доброволци на Българския младежки Червен кръст посетиха децата в центровете на ДАБ в Овча 

купел и Военна рампа и им раздадоха детски менюта, осигурени от веригата „KFC“, част от 

Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК. 

 
 

Обучение за работа с лица, търсещи закрила, и бежанци 
 

Стара Загора 

16 юни 2014 г. 

Екип на БЧК проведе в Казанлък обучение на тема „Видове закрила в Р България, права и 

задължения на лица, търсещи закрила, и бежанци, съгласно Закона за убежището”. Участваха 

представители на институции и на местната власт от общините 

Стара Загора, Казанлък, Мъглиж и Павел баня. Областната 

администрация бе представена от Теодора Иванова, зам.-

областен управител. Стефка Абаджиева, директор на 

Секретариата на ОС на БЧК, представи актуална информация за 

миграционната обстановка в страната. Разгледани бяха въпроси, 

свързани със спецификата на работа с лица, търсещи закрила, и 

бежанци, техните права и задължения, в т.ч. жилищно 

настаняване, здравно осигуряване, достъп до медицинска помощ, 

трудова заетост и социално подпомагане. Специално място в 

обучението бе отделено на ролята и мястото на БЧК в 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
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дейностите, свързани с подкрепата на бежанци и лица, търсещи закрила. 

Участниците в обучението дискутираха проблеми и трудности в работата си в подкрепа на 

лицата, настанени на външни адреси в областта и възможностите за усъвършенстване на координацията 

и взаимодействието между институциите и организациите, ангажирани с проблема. 

 
 

Урок по толерантност 
 

Стара Загора 
20 юни 2014 г. 

 

 

По повод Световния ден, областната организация на БЧК 

проведе „Урок по толерантност“ с учениците от езиковата 

гимназия „Ромен Ролан”. Обучението премина при висок 

интерес. Децата бяха активни участници в дискусията за правата, 

задълженията, културата и социализацията на чужденците, 

придобили статут на бежанец и хуманитарен статут в Република 

България. 
 

 

 

 
 

 
 

Обучение на възрастни доброволци 
Търговище 

17 юни 2014 г. 

Доброволци от Търговище и Шумен, работещи по проект 

"Повишаване информираността на обществото по проблемите на 

възрастните хора и лобиране за техните права" преминаха 

обучение на тема "Разпознаване на насилието над възрастни 

хора". 

Обучител беше Десислава Илиева, координатор на 

проекта. Тя запозна участниците с видовете насилие, признаците, 

по които да бъде разпознавано то, и с начините за реагиране. 

Възрастните хора се упражниха в решаването на различни 

казуси.  

 
 

Жест на внимание 
 

Ямбол 

юни 2014 г. 
 

Във връзка с намаляване на социалната уязвимост на 

младите хора и подобряване на благосъстоянието им чрез 

прилагане на система от стратегии, общинската организация на 

БЧК организира среща с Илиана Калчева - незряща млада жена, по 

повод рождения й ден. Доброволците засвидетелстваха уважение и 

съпричастност не само към нея, но и към всички хора с увредено 

зрение, които ежедневно се справят с редица трудности и които 

благодарение на воля и упоритост успяват да водят пълноценен 

живот. 
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„С китара под звездите„ 
Пазарджик 

17 юни 2014 г. г. 
 

 

 

С подкрепата на децата от школата за изкуства “Евгений 

Зумпалов”, младежите от БМЧК в Панагюрище проведоха акция 

„С китара под звездите“. Инициативата е продължение на 

кампанията „Спортът срещу дрогата“ и беше насочена против 

насилието и дрогата в училищата. Тя събра над 200 младежи в 

центъра на града. 

 

 
 

 
 

„Празник с усмивка“ 
 

Кърджали 

10 юни 2014 г. г. 
 

В рамките на проект „Вкусно се хранете, но за здравето 

мислете“, доброволци на младежката червенокръстка 

организация и ученици от Ученически общежития организираха 

„Празник с усмивка“. 

Учениците, участвали в обучението за здравословно 

хранене, трябваше да сформират два отбора, които за определена 

сума пари да напазаруват здравословни храни, без опасни 

оцветители и консерванти, и да подготвят по 11 здравословни 

пакета. Компетентно жури направи анализ и оценка на 

представянето на двата отбора и награди участниците. На 

празника бяха поканени деца в неравностойно положение, на 

които бяха раздадени здравословните храни. 
 

 
 

Обучение на ученици 
Шумен 

19 юни 2014 г. г. 
 

 

 

По повод 26 юни - Международния ден за борба със 

злоупотребата на наркотици и наркотрафика, доброволци на 

БМЧК проведоха с ученици от местните училища обучение по 

темата „Превенция на наркомании“. Беше подготвена 

презентация, която включваше основна информация за най-често 

използваните наркотици, за влиянието им върху организма на 

човека и за рисковете след употребата им. 
 

 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
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Семинар по първа помощ 
Кърдажли 

23 юни 2014 г. г. 

 

 

Доброволци на БМЧК участваха в семинар на тема „Най-добра 

реакция при спешни случаи с фокус върху пътните инциденти“. 

Обучението е част от програмата за Европейско териториално 

сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 година“ и бе 

проведено от д-р Леман Рашид, дългогодишен лектор по 

оказване на първа долекарска помощ при пътнотранспортни 

произшествия към областната организация на БЧК. 

 

 
 

 
 

 
 

БЧК в помощ на пострадалото население на с. Турия 
 

 

Стара Загора 

16 юни 2014 г. г. 
 

След приливната вълна, заляла с. Турия, са нанесени различни по степен поражения на около 50 

къщи, унищожени са покъщнина, мебели, електроуреди и хранителни продукти, замърсена е 

водопреносната мрежа. 

Съгласувано с областния управител, с кмета на община Павел баня и с кметския наместник в 

селото, областната организация на БЧК извърши на място оценка на щетите и нуждите на пострадалото 

население. В комисията бе включено и ръководството на общинския съвет на БЧК в Павел баня. Още 

същия ден от собствените запаси на областната червенокръстка организация за бедстващото население 

са доставени 60 бр. одеяла, 252 л минерална вода, хигиенни материали и дезинфекциращи препарати. 
 

 
 

 

 

 
 

В памет на хуманната мисия и на добрите дела 
 

Кърджали 

юни 2014 г. 
 

Червенокръстки деятели и активисти, 

кръводарители и доброволци на БЧК 

отбелязаха 100-годишнината на областната 

червенокръстка организация и 80-годишнината 

от основаването на организацията на БЧК в 

Ардино. 

Всички изказвания бяха посветени на 

дейността на създателите и на няколко 

поколения доброволци, продължили хуманната 

мисия в полза на нуждаещите се до наши дни. 

Кметът на община Ардино Ресми Мурад 

благодари на БЧК за дългогодишното ползотворно сътрудничество при реализирането на социалната 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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политика в града. „Над 1 300 души са пряко подпомогнатите жители – каза той, на БЧК разчитат и 

Защитеното жилище, и обществената трапезария. Гордея се, че сме съхранили паметта за добрите дела 

на нашите предшественици и, че обогатяваме съвместната ни история по достоен начин.“ 

Запис от срещата ще бъде изпратен в Одеса на  внука на създателя на Ардинската ораганизация 

на БЧК д-р Волдемар Христинзен, споменът за който е жив и днес в Ардино. 

 
 

 
 

Плувно лято 2014 г. 
Хасково 

16 юни 2014 г. 

По инициатива на общината и с подкрепата на областната 

организация на БЧК на басейн „Химик“ в Димитровград бе 

даден официален старт на Плувно лято 2014 г.  

Професионални инструктори и спасители - доброволци 

от дружеството на водните спасители при БЧК, запознаха 

посетителите с опасностите при плуване, разясниха правилата 

за ползване на басейните през лятото и демонстрираха 

техники за спасяване при водни инциденти. В програмата се 

включи и отборът по „Гражданска защита при бедствия, 

пожари и извънредни ситуации“ към СОУ „Любен 

Каравелов“. Събитието бе съпроводено с танцови изяви на 

ученически формации и с викторина, за участниците в която бяха осигурени награди. 

 
 
 

Седмица на водното спасяване  
Пловдив 

16 20 юни 2014 г. 

       
 

 

 

За да бъдат предотвратени водните инциденти през лятото, жертва на които стават предимно 

подрастващите, Водноспасителната служба към БЧК организира няколко инициативи през Седмицата 

на водното спасяване. На Олимпийския гребен канал, съвместно с ОП „Жилфонд”, се проведе финален 

изпит за спасители на плувни басейни и водни паркове. Курсистите показаха добри резултати и 

успешно демонстрираха техники за спасяване при водни инциденти и оказване на първа долекарска 

помощ. На открити уроци с ученици от няколко пловдивски училища беше обърнато внимание на 

опасностите при къпане и плуване. 
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Продължава подпомагането на стопаните на водни площи с изготвяне на информационни 

материали и табели, край басейните в града и в цялата област се разпространяват брошури и листовки 

със съвети и препоръки при къпане и плуване. 
 

 
 

Приключиха курсовете за спасители 
Шумен 

20 юни 2014 г. 

Със заключителен изпит приключиха курсовете за „Воден спасител на плувни басейни и водни 

паркове" и „Воден спасител на открити водни площи и море", организирани от БЧК.  

Практическата част от изпита се проведе на басейна на Военното училище. Кандидатите за водни 

спасители трябваше да демонстрират уменията си за плуване под вода, за извличане на удавник, за 

използването на спасителни средства и др. С тест бяха проверени теоретичните знания на курсистите за 

организацията на водноспасителната дейност в България, за задълженията и отговорностите на водния 

спасител, за принципите при обезопасяване на водни площи, за опасностите при къпане и плуване, за 

оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент. 
 

 
 

 

 
 

Съвместно учение 
София 

22 юни 2014 г. 

Екипи на софийския отряд на Планинската спасителна служба и на Мобилната спасителна служба на 

OFFRoad-Bulgaria.com проведоха първото по рода си 

съвместно учение за отработване на общи спасителни 

операции. 

Групата от ПСС потегли от база "Алеко" и обходи 

високата част на Витоша от изток и юг, като през това време 

екипът на OFFRoad-Bulgaria.com потегли от село Бистрица и 

обходи подстъпите, по които се достига единствено с 

джипове от същата страна на планината. Двете групи се 

събраха над село Чуйпетльово. 

Обходените терени са в частта на Витоша, в която 

дирекцията на природен парк "Витоша" изгражда нови маркирани трасета за пешеходен и вело-туризъм. 

В следващите месеци се очаква тези местности на планината да бъдат по масово посещавани. 

 

 
 

 

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 

Дирекция “Връзки с обществеността, маркетинг, фондонабиране и издателска дейност”  

Материали и графичен дизайн: Валя Горанова,  

тел: 81 64 727, 81 64 866;  

e-mail: pressoffice@redcross.bg 

www.redcross.bg 

 
 


