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Бюлетин
Кампания с Целум България
Сканирайте с Вашият смартфон 
този CellumPay QR код и дарете 
един топъл обяд сега!

Ако желаете да се информирате за 
другите кампании на БЧК последвайте 
ни тук Направи дарение

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

До момента по кампанията на БЧК са постъпили 877 947 лв.

Желаещите могат да подкрепят кампанията:
•  Със SMS на цена 1 лев на кратък номер 1466
 (за всички мобилни оператори)
•  По банкова сметка
 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
 BG64UNCR76301078660913
 UNCRBGSF
 (за пострадалите от наводненията в страната).
•  Чрез on-line дарение на сайта на БЧК: www.redcross.bg.

Сформиран е Обществен съвет с представители на държавни 
ведомства, на Българската Православна Църква и на медии, който ще 
управлява дарените средства. Първото му заседание е тази седмица.

Нека бъдем заедно! Нека помогнем!

Корпоративни и индивидуални благотворители, дарили най-големи суми (в лева) за периода 20-27.06.2014 

• GEOTECHMIN ООД - 150 000 лв.
• САУТ СТРИЙМ ТРАНСПОРТ Б.В., 

клон България - 50 000 лв.
• КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД - 

50 000 лв.
• ANDRX CORPORATION, ACTAVIS   -   

35 517,50 лв.
• НС на БСП - 30 000 лв.
• СОЛВЕЙ СОДИ АД - 25 000 лв.
• МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД - 10 000 лв.
• КЦМ 2000 АД ПЛОВДИВ - 10 000 лв.
• PROVIDENT FINANCIAL - 9 750 лв.
• SANDVIK-BULGARIA EOOD - 6 000 лв. 
• САМЕЛ 90 АД - 5 000 лв.
• БРАЙТ МАРКЕТИНГ РИСЪРЧ ООД  

- 5 000 лв.

• СУВ - 5 000 лв.
• КЛИВЕНТО ЕООД - 5 000 лв.
• СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 

ООД - 5 000 лв.
• СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН 

КРЪСТ - 5 000 лв.
• КРЕДИСИМО АД - 5 000 лв.
• ФОНДАЦИЯ ЛУКОЙЛ - 5 000 лв.
• СТОЯН НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ - 20 000 лв.
• КРИСТАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА-

КИНОВА - 20 000 лв.
• CLAES JON SIGFRID LARSSON 

SJOBORG - 5 850 лв.
• АНОНИМЕН ДАРИТЕЛ - 5 000 лв.
• ГЕОРГИ РАЙКОВ РАЙКОВ - 5 000 лв.
• КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ - 5 000 лв.
• ТАНЯ ТОДОРОВА ЦУЦУМАНОВА-

ШОМАНОВА - 3 880 лв.
• АНДРЕЙ КОВАЧЕВ - 3 120 лв.
• ПЛАМЕН С. ГЮРОВ - 2 841.40 лв.
• ЛЮБОМИР ИГНАТОВ ПУНЧЕВ - 1 500 лв.

Благодарим Ви дарители!
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Бюлетин
БЧК продължава своята хуманитарна мисия в районите на бедствието

30 юни 2014 г.

Обстановката във Варна, Добрич и Велико Търново постепенно се нормализира. 
С помощта на доброволци от цялата страна се възстановява инфраструктурата 
и в трите общини. 

Действията на Българския Червен кръст се координират с общинските власти 
и кметствата по места. Продължава оценката на нуждите на пострадалите и 
дейностите за тяхното подпомагане. Екипи на БЧК разнасят по адреси, предимно 
на възрастни и болни хора, вода, храна и почистващи материали. Снабдяват с вода 
и подкрепящи закуски всички работещи доброволци.

При обиколката си в засегнатите от катастрофалните наводнения региони, 
председателят на БЧК Христо Григоров и генералният директор доц. д-р Красимир 
Гигов се запознаха на място с настоящата ситуация и с актуалните нужди от 
хуманитарно подпомагане на пострадалото население. По време на срещите на 
ръководството на БЧК с общинските и с областните управи бяха набелязани и 
належащи последващи съвместни действия.

Повече от 130 доброволци на областната организация на БЧК във Варна са 
подпомогнали 1 200 домакинства, над 2 500 граждани с над 2 500 хранителни пакета, 
с повече от 130 тона минерална вода, с почистващи, дезинфекциращи, санитарни 
и хигиенни материали. Екипът на БЧК получи подкрепа от 19 сирийски доброволци 
от центъра за временно настаняване на ДАБ в Харманли, които  с ентусиазъм се 
включиха в почистването на улиците и дворовете, при разтоварването на помощи и 
при раздаването им. 

Висока оценка за активната и навременна реакция на доброволците и служителите 
на БЧК - Варна в помощ на гражданите и на местната власт даде кметът на града 
Иван Портних по време на среща с председателя и генералния директор на БЧК.

Над 80 доброволци от местната организация на БЧК в Добрич, заедно със свои 
колеги от областните структури в Русе, Шумен, Разград, Силистра, Благоевград 
и  Пазарджик, предоставиха над 5 тона хранителни продукти, около 260 000 литра 
вода на 400 домакинства и на повече от 2 000 пострадали, които бяха  снабдени и с 
одеяла, походни легла, дюшеци, спални комплекти, дрехи, кофи, лопати, почистващи 
препарати и дезинфектанти. 

От името на Добричка община кметът Детелина Николова най-сърдечно 
благодари на БЧК за оказаната „истински спешна помощ”. „В тези дни на страх, 
тъга и отчаяние за хората няма нищо по-важно от усещането на приятелско рамо, 
на което да се опрат, от подадената ръка и грижата, която Вие своевременно 
предоставихте на нуждаещите се” – се казва в писмото, адресирано до председателя 
на БЧК Христо Григоров и до генералния директор доц. д-р Красимир Гигов.

„Вашата организация за пореден път доказа на българското общество своята 
съпричастност към трагедията на хората и както много пъти през 136-те години 
на съществуването си бе реална надежда и упование за пострадалите.”

В засегнатите от наводнението селища на област Велико Търново, доброволци 
на БЧК са оказали помощ на 52 домакинства и на 267 пострадали. Предоставени 
са им 2 614 л. вода, консерви, бисквити, олио, кроасани, сухари, препарати, натриев 
хипохлорид, одеяла, възглавници и спално бельо.

Председателят на БЧК и генералният директор се срещнаха с областния 
управител на Велико Търново инж. Георги Рачев, който изрази своето удовлетворение 
от бързата и ефективна работа на местната организация на БЧК.
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Заседание на Националния съвет на БЧК

Варна 
28 юни 2014 г.

В петото редовно заседание на Националния съвет на Българския Червен кръст за 2014 г. участваха: председателят Христо 
Григоров, зам.-председателите д-р Валентин Пеев и проф. Здравко Маринов, и членовете: Анета Янакиева, Веселин Ганчев, Илия 
Раев, Кристиян Пеняшки, д-р Николай Чобанов и доц. Стоян Андонов. В работата на заседанието участваха и генералният 
директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов и зам.-генералният директор д-р Славита Джамбазова.

Националният съвет на БЧК даде висока оценка на подготовката и провеждането на редовната сесия на 65-то общо 
събрание на БЧК за 2014 г.,  като отбеляза своевременното и качествено  реализиране  на дейностите, свързани с форума, от 
служителите и деятелите на организацията, както и изключително високото уважение и оценка от страна на многобройните 
представители на престижни институции от международно и национално ниво и особено от страна на вицепрезидента на 
РБългария Маргарита Попова. НС на БЧК изказа благодарност на ръководството на организацията, на екипите на заместник-
генералните директори д-р Славита Джамбазова и Василка Каменова и на всички служители в системата на БЧК, допринесли 
за високото ниво на форума.

На заседанието бяха обсъдени редица въпроси, свързани с организационния и финансов капацитет на БЧК, за подпомагането на 
работата на отделни структури и за административни промени, насочени към подобряване на ефективността и на резултатите 
от дейностите на организацията.

Председателят на БЧК - Варна, Илия Раев информира членовете на НС за ситуацията в региона след катастрофалното 
наводнение и за оказаната до момента хуманитарна подкрепа на пострадалите. Обсъдени бяха необходимите по-нататъшни 
мерки за продължаване на ефективното и навременно подпомагане на засегнатото население. 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

В помощ на пострадалите

Шумен
26 юни 2014 г. 

Две групи доброволци, членове на Младежкия авариен екип, заминаха за Варна и 
Добрич, за да окажат помощ и подкрепа на хората в пострадалите от наводненията 
градове. Младежите раздаваха помощи на жителите от кв. Аспарухово, разнасяха 
храна, вода, дрехи дезинфекционни материали за почистване и други вещи от 
първа необходимост.

В Добрич доброволците разтоварваха камиони с дарения в склад на БЧК, 
сортираха и разпределяха пристигналите от цялата страна хуманитарни помощи.

Тази година екипът на МАЕ-Шумен показа добра теоретична и практическа 
подготовка за реакция при бедствия и аварии и се класира на четвърто място в 
Националното състезание. Сега доброволците се включиха да действат в реална 
бедствена ситуация.

Областната организация на БЧК предостави 22 680 литра минерална вода на 
хората от община Никола Козлево, дарени от „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. Близо 
седмица 403 домакинства от селата Пет могили и Векилски са без вода, вследствие 
на авария в помпената станция, причинена от обилните дъждове. Минерална вода 
беше доставена и на три нуждаещи се семейства от селата Никола Козлево и 
Крива река.

Младежите от червенокръстката организация предоставиха завивки, спално 
бельо, дрехи и патерици за нуждаещите се и болните от пострадалите семейства 
в Крива река. Кметът на селото Недим Рафи благодари за дарението и сподели, 
че тези семейства са социално слаби и помощта за тях е от голямо значение. 

За децата доброволците бяха подготвили играчки, дрешки и обувки.

В Кубрат общинската червенокръстка организация с председател Танжу 
Фетта, съвместно с общинската управа, организира събиране на помощи за 
хората в беда от Добрич и Варна. На призива „Да помогнем на пострадалите”, 
изписан на изградения специален пункт в центъра на града, се отзоваха млади и 
стари. Събраните от доброволците средства ще бъдат преведени по специалната 
банкова сметка на БЧК.

По инициатива на кметицата на село Севар Несибе Кедикова - председател на 
местното дружество на БЧК, в селото също се проведе фондонабирателна акция. 
Отделно над 500 жители на селото изпратиха есемеси на 1466.
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Родителите на Емануела Христова – 
дете, пострадало при пътнотранспортно 
произшествие, получиха финансова 
помощ, предоставена за долечението 
и рехабилитацията на момичето от 
Националния дарителски фонд на БЧК 
за подпомагане на деца, пострадали 
при пътнотранспортни произшествия. 
О б л а с т н а т а  ч е р в е н о к р ъ с т к а 
организация пое ангажимент да осигури 
на Михаела психологическа помощ от 
специалисти – доброволци, за да се 
освободи от стреса на преживяното. 

В проведената по повода работна 
среща участваха служители на БЧК, 

Пострадали в катастрофи деца получиха помощи

Ямбол
24 юни 2014 г.

БЧК, общинският съвет по наркотични 
вещества,  комиси ята  за  борба  с 
противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни в града, спортни клубове и 
неправителствени организации обединиха 
усилия за организирането на поредица 
от събития под надслов „Хасково срещу 
дрогата”.

В инициативата „Не – на наркотиците” 
доброволци на БМЧК и ученически екипи 
демонстрираха оказване на първа долекарска 
помощ. Гражданите пред зала „Дружба” 

Активна позиция в битката с наркоманията

Представители на Секретариата на 
областната организация на БЧК връчиха 

Хасково 
27 юни 2014 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Областната организация на БЧК 
предостави на Боряна Радославова 
финансови средства от Национален 
дарителски фонд за подпомагане на 
деца, претърпели ПТП.

Шумен
19 юни 2014 г.

доброволци, представители на медиите 
в града. Предоставена бе информация 
за дейността на Фонда и идеята, 
около която се обединяват неговите 
членове. Подчертано бе, че партньорите 
работят съвместно в областта на 
превенцията на пътнотранспортните 
произшествия,  като провеждат 
п е р и о д и ч н о  и н ф о р м а ц и о н н и , 
благотворителни и фондонабирателни 
кампании за осигуряване на финансови 
средства в подкрепа на пострадили при 
пътни злополуки деца.

на семействата на Ашкън Ахмед 
Мустафа и на Мерлин Ергюн Ахмед 
финансови средства за подпомагане на 
възстановяването им след претърпяна 
катастрофа. Помощите на децата 
са предоставени от Националния 
дарителски фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при пътнотранспортни 
произшествия.

Международният ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици . 26 юни, се отбелязва от 1988 г. с 
резолюция на общото събрание на ООН, приета на 7 декември 1987 г. Употребата на психоактивни вещества е проблем, 
който придобива все по-мащабни размери. Статистиката сочи, че 8,6% от българите на възраст между 15 и 64 години са 
употребявали психотропни вещества поне веднъж в живота си. По данни на Националния фокусен център по наркомании, 
употребяващите хероин в България са между 20 000 и 30 000. 33 % от младежите до 18 години са употребявали поне 
веднъж през живота си наркотик. Според проучване през 2011 г. учениците, на възраст 15-16 г., които са употребявали 
канабис минимум един път през живота си са 24,3%. България е на пето място сред страните от ЕС с 42% смъртност 
на наркозависими до 25-годишна възраст.  

Доброволците на БМЧК изразиха своята съпричастност към проблема с различни инициативи.

Хасково наблюдаваха реанимация на пострадал 
в безсъзнание, без дишане и пулс, и 
кръвоспиране при артериално кръвотечение, 
съпътсвано със счупване на раменна кост. 

Беше показано и как полицейски кучета 
откриват наркотици. В представянето на 
алтернативи за ангажиране на свободното 
време на младите хора участваха мотоклубът 
„Хиените”, състезателният клуб „Торнадо”, 
клубът по аеробика „Виолена спорт”, 
балетният танцов център „Галаксико” и 
спортният клуб „Тангра”.
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Стара Загора

В центъра на града доброволци 
на БМЧК разговаряха с минувачите 
по въпроси, свързани с вредата от 
наркотиците. Те бяха подготвили и 
специални анкети, а за всеки правилен 
отговор имаше и награда - балон. 
Младежите приканваха хората да 
създадат заедно с тях постер с послания 
по темата, който да окачат в офиса на 
Червения кръст.

Враца

Международният ден беше наситен 
със събития. Общинският съвет по 
наркотични вещества към общината 
и клубът на БМЧК обединиха усилия и 
показаха как младите хора могат да се 
забавляват без наркотици. В играта 
„Намери съкровището” се включиха 8 
отбора - деца и младежи на възраст от 
12 до 19 години. Те сглобяваха „картата 
на съкровището”, като на десет 
места в града трябваше да открият 
отделните парчета на пъзела. На всяко 
от местата младите червенокръстци 
насочваха отборите, но само след 
правилен отговор на въпрос, свързан с 
темата за зависимостите. Наградите 
на отборите-победители връчиха 
председателят на общинския съвет по 
наркотични вещества и зам.-кмет по 
образованието и културата Красимир 
Богданов и Ралица Николова - доброволец 
на БМЧК. Всички участници в играта 
получиха грамоти.

Вечерта приключи с концерт на Deep 
Zone Project.

Ловеч

По случай Международния ден срещу 
наркоманията пред общината и в 
центъра на града доброволци проведоха 
акция с раздаване на информационни 
материали и събираха мнения по 
въпроса дали санкциите за употреба и 
разпространнение на наркотици трябва 
да бъдат по-строги. 

Доброволци на БМЧК и партньори от 
регионалната библиотека „Проф. Беню 
Цонев” преминаха обучение на тема 

„Превенция за борба с наркотиците. 
Как да разпознаем нарко зависим и 
какви действия да предприемем”. 
Лектор бе Иванка Иванова – експерт 
от „Регионална здравна инспекция”. 
Участниците в обучението се запознаха 
с основни методи за разпознаване на 
наркозависим, с ефекта от действието 
на наркотиците и с последствията от 
употребата и разпространението им. 

Разград

По повод международния ден за 
борба с наркотиците, доброволци от 
езиковата и математическата гимназия 
разпространяваха сред връстниците си 
в града информационни материали за 
пораженията, които могат да нанесат 
върху човешкия организъм наркотиците.

По метода „Връстници обучават 
връстници” Даяна Башур - доброволка 
на  БМЧК,  проведе обучение на 
тема „Превенция на наркомании“ с 
осмокласници от СОУ “Хр.Ботев” 
в града. Тя ги запозна с видовете 
наркотици, с начините им на действие 
и с необходимостта от превенция на 
употребата им.

Смолян

Доброволци на БМЧК участваха в 
провеждането на “Световно кафене” - 
дискусия по темата за наркотиците. 
Мероприятието се проведе съвместно 
с общинския съвет по наркотични 
вещества. Заедно с ученици от 
смолянските училища те изработиха 
постери и дискутираха за вредата 
от наркотиците и легализирането на 
марихуаната.

„Вкусно се хранете, но за здравето мислете”

В Комплекс ученически общежития „Родопи” се проведе пресконференция с медиите 
по проект „Вкусно се хранете, но за здравето мислете”, реализиран в рамките на 
програма “Партньори за социална промяна” на БМЧК.

Вече втора година проектът на стойност 2 015 лева се осъществява от 14 момчета 
и момичета от клуб “Млади, умни, влюбени” към комплекса, с подкрепата на доброволци 
на БМЧК. Той има за цел да повиши информираността на младите хора за рисковете от 

Кърджали
26 юни 2014 г.

неправилното хранене, от гладуването и диетите, както и от употребата на храни, съдържащи опасни оцветители и консерванти. 
В рамките на начинанието бяха проведени обучения и се разработиха и отпечатаха материали по здравословно хранене, реализирано 
бе посещение в лабораторията за изследване на храните в града и в Националния център по опазване на общественото здраве в 
София. Партньори по проекта бяха регионалната здравна инспекция и професионалната гимназия по туризъм.



стр. 6 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Враца
29 юни 2014 г.

Членовете на ДЕРБАК участваха в учение „Практическа работа с алпийска 
техника и въжета” в местността Вратцата, близо до града. Водещият Димитър 
Гергачев – член на екипа, показа на своите колеги видoве възли, използвани в 
алпинизма, и ги запозна със случаите, при които е подходящо прилагането на 
всеки от тях. Участниците в обучението демонстрираха наученото, като заедно 
с водещия оборудваха „алпийски тролей” и се спуснаха по него.

НУЛЦ на БЧК, с. Лозен
27-28 юни 2014 г.

Членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи и 
щатният служител по „Мениджмънт на бедствията” към Столичния съвет на БЧК 
преминаха обучение за усъвършенстване на практическите умения, за повишаване 
на физическата и психическата подготовка на членовете на екипа за изпълнение 
на дейностите в кризисна ситуация на територията на София.

Ловеч
25 юни 2014 г.

Със заповед на областния управител в изпълнение на утвърдения график се 
проведе учение „Действия на областния щаб за изпълнение на областния план за 
защита при бедствия, при възникване на горски пожар на територията на община 
Угърчин и промишлена авария с изтичане на амоняк на територията на „България 
Фуудс” ЕООД - гр. Летница”.

Учението започна с теоретична част, на която бяха разяснени функциите на 
щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и бяха разпределени 
задълженията на членовете му - общинските щабове в Угърчин и Летница, ОУ 
ПБЗН, областната дирекция „Полиция” с необходимите екипи, центъра за спешна 

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

Учения за действие при кризи

Обучението премина на два етапа. Членовете на екипа участваха в практическо занимание по правилата за първа 
долекарска помощ, под ръководството на д-р Димов - квалифициран лектор към учебния център на СО на БЧК, и в тренировъчно 
занятие на тема „Действие на ДЕРБАК към Секретариата на СС на БЧК при кризи”.

Провокирана беше учебна обстановка на бедствена ситуация след земетресение. Екипът трябваше да приложи схемата 
за оповестяване и за събиране на сборния пункт и премина към последващи действия за оказване на първа долекарска и 
първа психологична помощ на пострадалите на терен. 

Действията на доброволците бяха наблюдавани от Валери Младенов – бивш директор на ОУ „Гражданска защита” – София, 
който оказваше методическа помощ в тренировъчното занятие.

медицинска помощ, областния съвет на БЧК, доброволните формирования на община Угърчин и Летница.
Заседанието бе открито от председателя на щаба - областния управител на Ловеч Милко Недялков. Той конкретизира 

целите на учението – подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на Единната спасителна 
система и на органите на изпълнителната власт за реагиране при възникване на бедствие и готовността на екипите.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

„Научи се да плуваш”

Кърджали
27 юни 2014 г.

Областната организация на БЧК, съвместно с треньорите по водна топка от 
СК „Арда 2008”, организира поредица от обучения по водноспасителен минимум на 
ученици от 1-4 клас. 120 деца, записани по програма „Научи се да плуваш”, ще бъдат 
запознати с основни опасности във водата, как да се предпазват и как да помогнат 
при воден инцидент. Малките плувци, разделени на групи, ще имат тренировки през 
цялото лято и ще овладеят няколко стила в плуването.
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ПРИЗНАНИЕ

Благодарности

В писмо до председателя на БЧК Христо Григоров специализираната електронна 
медия ИНСМАРКЕТ благодари за партньорската подкрепа на организацията при 
провеждането на на международната конференция „Катастрофичните рискове – 
йерархия на отговорността”. „Дълбоко ценим този жест на социална отговорност” 
– се казва в писмото.

От името на ръководството на Второ основно училище „Никола Йонков 
Вапцаров” - Търговище, директорът Таня Петкова изказва специална благодарност 
за помощта и отговорното отношение на червенокръстците от областната 
организация при реализирането на Втората национална благотворителна кампания 
„Топъл обяд за нуждаещите се български деца”. „Топлият обяд в тежките зимни 
месеци осигури пълноценно хранене на тези ученици и ги стимулира да посещават 
учебните занятия.”

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

материали: Валя Горанова
графичен дизайн: Майя Маслинкова

тел: 81 64 721, 81 64 866; 
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

БЧК ще обучава колегите си от Македония

Проведе се първата експертна среща 
по проекта „Развитие на капацитета на 
Македонския Червен кръст за организация 
на работата в областта на водното 
спасяване и осигуряването на безопасност 
на водните басейни в република Македония 
и подобряване на нормативната база”. 
Той е с продължителност 6 месеца и 
се финансира от Министерството на 
външните работи на Република България.

Ко о р д и н а т о р  н а  п р о е к т а  е 
Теодора Томова, главен експерт в 
дирекция „Водноспасителна служба” 
към Секретариата на НС на БЧК. 

НУЛЦ на БЧК, с. Лозен
23, 24 юни 2014 г.

Участниците обсъдиха основните 
дейности, съгласно графика на проекта, 
и очакваните резултати и ангажименти 
на партньорите. Презентирани бяха 
нормативните документи на двете 
държави, регламентиращи водното 
спасяване. Изготви се план за предстоящо 
обучение през юли, което ще се проведе в 
НУЦ на БЧК в Созопол.

Представители на Македонския 
Червен кръст в срещата бяха Али Самет, 
координатор на управление на бедствията, 
Оливер Гичевски, национален координатор 
на водноспасителната служба и Нина 
Цекич, експерт във водноспасителната 
служба на град Струга. От страна на 
БЧК участваха Мая Антова - експерт 

в дирекция ”Водноспасителна служба”, 
и Мина Маркова, стажант в дирекция 
„Международно сътрудничество и 
програми”.  

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

Планинските спасители охраняваха младежки 
фестивал

В младежкия фестивал „Лятна случка“ – Карандила 2014 г., участваха десетки 
организации и младежи от цялата страна. По програма имаше спускане с парапланер, 
освобождаване на два лешояда до връх Българка, демонстрация на правене на сирене, 
презентации по различни теми.

За спокойното и безопасно протичане на фестивала се грижеха доброволците от 
отряда на Планинската спасителна служба в Сливен.  

Официални гости на събитието бяха областният управител Корнелий Желязков и 
кметът на общината Кольо Милев.

Сливен
27-29юни 2014 г. 


