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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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

БЧК проведе своя най-висш форум

София
16 - 17 май 2014 г.

В централата на БЧК се проведе редовната сесия на 65-ото Общо събрание на организацията. Най-висшият форум бе 
открит от председателя на БЧК Христо Григоров, който приветства делегатите и официалните гости - представители 
на държавни структури и неправителствени организации. Прочетени бяха приветствия от президента на Р България, от 
председателя на Народното събрание, от министър-председателя, от негово светейшество българския патриарх, от зам.-
министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, от НЗОК, ДФ “Земеделие”, СБА и от други 
партньори на БЧК.

В поздравителните си адреси и обръщения към делегатите официалните гости и представителите на Международното 
движение на Червения кръст и Червения полумесец дадоха много висока оценка на работата на Българския Червен кръст 
както за подпомагането на уязвимите хора в България, така и за отговорната реакция при кризи и бедствия по света и 
хуманитарното подпомагане на пострадалите; за качественото изпълнение на програми и проекти; за новаторските подходи 
при осъществяването на червенокръстките дейности. “БЧК се превърна в маяк на надеждата за хилядите сирийски бежанци, 
прокудени от войната в родината си”, каза в речта си Леон Проп, директор на Европейския офис на МФЧК/ЧП. 

В своето приветствие председателят на народното събрание Михаил Миков споделя: “Няма съмнение, че благородните 
усилия на доброволците от БЧК за защита на достойнството, здравето и живота на гражданите, за тържеството на 
общочовешките ценности и човеколюбието, оставят трайна диря в развитието на страната през цялата най-нова история”.

В поздравителния адрес на министър-председателя Пламен Орешарски се казва: “Искам да ви благодаря за вашата служба 
на хуманността и да изразя признателността на правителството за ползотворното сътрудничество, което имаме; за 
помощта, която оказвате на пострадалите при бедствия и инциденти, и особено за съдействието при овладяването на 
бежанската и миграционна вълна миналата година”.

Вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова пристигна в централата на БЧК, за да поздрави лично 
ръководството на организацията и делегатите.

„Думите са малко, за да изразя чувствата си на уважение и благодарност от работата на служителите и хилядите 
доброволци на Българския Червен кръст. Вие носите с гордост и отговорност знака на Червения кръст и сте част от 
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добротворците на съвременна България. Вие сте скромните, милосърдни, човеколюбиви и сърцати хора, които ежедневно 
даряват надежда, вяра, любов и доброта на хората в беда” – каза г-жа Попова в приветствието си.

Председателят на БЧК Христо Григоров благодари на вицепрезидента за подкрепата и за съпричастността към 
хуманитарните каузи на организацията и й връчи почетна грамота в знак на признателност за приноса й като личност и 
като държавник за успеха на редица инициативи на Червения кръст.

От името на Националния съвет председателят на организацията Христо Григоров направи пред делегатите подробен 
анализ за дейността на БЧК през 2013 година. Бе отчетена една трудна, но изключително успешна година, през която 
Българският Червен кръст затвърди ролята си на значим фактор за обществото и за държавата при решаването на важни 
социални и здравни проблеми и въпроси, свързани с хуманитарно подпомагане на най-уязвими групи хора; с подготовката за 
реакция при бедствия, аварии и кризи и за оказване на първа долекарска помощ; с грижите за достоен живот на възрастните 
хора; с подпомагането на деца и младежи в риск и много други. Към най-уязвимите в нашата страна бяха насочени десетки 
проекти и предоставени помощи и услуги на стотици хиляди хора. БЧК постигна значителна организационна и финансова 
стабилност. Използвани бяха съвременни подходи и форми на работа при повишена прозрачност и отчетност; подобрени бяха 
ефективността, контролът и управлението на риска. Повишен бе капацитетът на БЧК и бе изградена широка партньорска 
мрежа за изпълнение на приоритетните задачи на организацията. Отбелязан беше и значителният принос на Българския 
Червен кръст в интегрирането на бежанците и мигрантите в нашата страна; развитието на доброволчеството; превенцията 
на социално значимите болести сред населението и най-вече сред младите хора; в подготовката за осъществяване на 
спасителни действия в планините и водните басейни; в разпространението на принципите и нормите на международното 
хуманитарно право. Откроена бе ролята и значението на Българския младежки Червен кръст във всички приоритетни 
направления на работа на БЧК. Подчертани бяха общественото доверие и подкрепа за БЧК, неговият авторитет в страната 
и чужбина, разширените международни връзки.

Делегатите единодушно приеха отчета за работата на организацията през 2013 г., отчетите на Националната 
контролна комисия и на Етичната комисия, както и отчета за бюджета на БЧК за 2013 г. Те приеха и плана и бюджета на 
организацията за 2014 г. и обсъдиха редица организационни въпроси. 

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

БЧК подпомага пострадалите от наводненията в Западните Балкани

София
19-20 май 2014 г.

Българският Червен кръст следи с тревога ситуацията в наводнените 
територии и изразява своята солидарност с действията на Сръбския Червен кръст 
и на Червения кръст на Босна и Херцеговина. 

Съгласувано с правителството на Р България, БЧК предостави от бедствения си 
резерв хуманитарна помощ за пострадалите от наводненията. Дарението съдържа 
артикули от първа необходимост: одеяла, походни легла, спално бельо, възглавници, 
детски дрехи и якета, гумени ботуши.  

Съгласувано с трите мобилни оператора е активиран бедственият кратък 
номер 1466 на БЧК за набиране на средства чрез SMS в подкрепа на пострадалите от наводненията в Западните Балкани.

Българският Червен кръст откри и специална банкова сметка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG64UNCR76301078660913, UN-
CRBGSF, (за  пострадалите от наводненията в Сърбия и Босна и Херцеговина).

Банковата сметка е публикувана на сайта на БЧК: www.redcross.bg. Желаещите могат да подкрепят кампанията и чрез 
on-line дарения на сайта на организацията.

БЧК поддържа непрекъсната връзка с червенокръстките дружества на Сърбия и Босна и Херцеговина и и с посолствата 
на двете страни у нас.
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ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД“

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

Издирването на тримата младежи, изгубили се в най-страшната и опасна част на 
Стара планина, продължи четири дни с мащабна спасителна акция, в която се включиха 
над 70 планински спасители цялата страна, армията, хеликоптери, парапланеристи и 
доброволци. Това беше най-мащабната спасителна операция в последните десетилетия. 

Младежите са тръгнали от Карлово към хижа „Рай” в събота, на 17 май. В неделя сутринта 
те са успели да се свържат със спасителните екипи от Сопот и са казали, че са добре, но 
са пренощували в пещера. По-късно връзката с тях прекъсва. Теренът на издирвателните 
дейности е огромен и изключително труден, а времето е лошо – мъгла и дъжд. На 20 май към 
17.00 часа, след четиридневно издирване тримата младежи, изгубили се в най-страшната и 
опасна част на Стара планина, бяха открити над с. Тъжа в добро състояние.

За пореден път Планинската спасителна служба на БЧК демонстрира, че е в състояние 
за броени часове да приведе в готовност своите доброволчески сили и спасителна 
техника и да действа и при най-тежки и трудни условия в планината.

Спасителната акция показа, че в подобни драматични случаи Българският Червен 
кръст може да разчита на ползотворното взаимодействие и подкрепа на държавните 
институции. Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи 
предоставиха спасители от Българската армия и хеликоптери на ВВС и на „Гранична 
полиция”. Частна фирма също прояви съпричастност и се включи в акцията с хеликоптер. 

Тежка спасителна акция на ПСС в Стара планина
Централен Балкан
18-20 май 2014 г.

Приключи съвместната великденска кампания на „Кауфланд България” и БЧК за осигуряване на безплатен 
обяд в училище за нуждаещи се български деца – сираци, безпризорни, деца на самотни родители и деца от бедни 
семейства. В периода 7 април – 7 май 2014 г. посетителите на магазините имаха възможност да направят 
своето дарение в благотворителните кутии на БЧК. Набраните средства от кампанията са в размер на 9 
705,81 лв. Най-големи резултати са отчетени от осемте магазина в София, в Стара Загора и в Кърджали. 

Вече пета поредна година „Кауфланд България” подкрепя програма „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за 
благотворителност на Българския Червен кръст. До момента от съвместните кампании са набрани общо 
168 394 лв. През учебната 2013/2014 г., благодарение на набраните средства от партньори и дарители, 1 300 
деца получаваха безплатен топъл обяд в училище в 23 области на страната.

БЧК благодари на клиентите и на ръководството на търговската верига за хуманния жест.

Клиентите на „Кауфланд” събраха близо 10 000 лева

София
май 2014 г.

В писмо до генералния директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов Василка Климова - директор на ПГ по земеделие „Кл. А. Тимирязев” 
в гр. Завет, изказа благодарност към Българския Червен кръст за разбирането и съпричастността, с които организацията откликна 
на тяхната молба за включване на нуждаещи се деца в програма „Топъл обяд”.

„Трапезария „Топъл обяд” помогна на учениците ефективно да се социализират в обществото на гимназията, независимо че са от 
семейства с финансови затруднения, за по-редовна посещаемост на учебни занятия. Повиши се и самоувереността на учениците – 
участници в проекта, което ги направи по-добри хора и ги вдъхнови да помагат на техни приятели и съученици - морално и материално”, 
се казва в писмото.

Благодарност
Завет
май 2014 г.

БЪЛГАРСКИ

ЧЕРВЕН КРЪСТ

Национална благотворителна кампания

ВСЯКО ДЕТЕ В УЧИЛИЩЕ
заслужава

ТОПЪЛ ОБЯД
Децата са нашето бъдеще! Всяка година от

 училище отпадат около 12 000 деца!

Вашето дарение може да върне в училище едно българско дете!

2 лева струва обядът
на едно дете в училище!

В навечерието на Възкресение Христово Ви молим да дарите
за децата в неравностойносоциално положение -

сираци, деца на самотни майки и безработни родители.

Много често топлият обяд е
единственият повод тези деца

да посещават учебните
занятия.

Благодарим Ви
от сърце!

Тежката акция в Стара планина беше поредна проверка  на готовността за бърза координация и съгласуване на действията на 
различните институции за  професионален отговор при различни кризисни ситуация. Акцията даде възможност за надграждане на 
опит и експертиза за спешни действия при тежки инциденти – бедствия, аварии, катастрофи, атентати и др.

За всички е ясно, че тази няколкодневна драма можеше да завърши по друг начин. Защото отново и отново се сблъскваме с 
авантюристично и самонадеяно поведение на хора, които тръгват абсолютно неподготвени в планински район, където са намерили 
смъртта си и много опитни планинари. Според специалистите на Планинската спасителна служба към БЧК всяка среща с планината 
трябва да бъде един добре премислен, подготвен и планиран акт. Хората следва да са наясно, че какъвто и човешки ресурс и техника 
да бъдат мобилизирани в подобна ситуация, предизвикателствата на планината са много по-силни и непредвидими.

Българският Червен кръст изказва благодарност на държавните институции и на многобройните доброволци, включили се в 
акцията на ПСС, които демонстрираха, че когато става дума за спасяване на човешки живот, хуманността стои над всичко.
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Второ международно състезание за хора с увреждания

Видин
14 май 2014 г. 

В спортната зала на община Видин се проведе Второто международно състезание 
за хора с увреждания. Организатори на мероприятието бяха фондация „Подкрепа 
за реализация”, ОС на БЧК, Дамски Лайънс клуб „Вида” и общината. Над 100 бяха 
участниците от Видин и Зайчар - Република Сърбия. Присъстваха и представители 
на Червения кръст от Зайчар. Отборите се състезаваха в дартс, тенис на маса, 
шах и спортен риболов. За най-малките също имаше отборни състезания. Купата за 
отборно представяне получи отборът на Видин, който спечели общо 8 медала. При 
най-малките състезатели отборната купа спечелиха малчуганите от Сърбия.

Международен ден на сестринството

Смолян
12 май 2014 г.

Доброволци на БМЧК – Девин 
отбелязаха Международния ден на 
сестринството – 12 май. Младите 
червенокръстци изненадаха приятно 
персонала на новооткритата МБАЛ. 
На специална церемония те връчиха 
грамоти на всички медицински 
сестри, пожелаха им здраве и много 
професионални успехи. 

Враца
12 май 2014 г 

М е ж д у н а р о д н и я т  д е н  н а 
сестринството беше отбелязан със 
съвместна инициатива на БМЧК и 
Център „Домашни грижи” - Криводол. 
„Шатра на здравето” бе издигната в два 
от общинските центрове на областта 
– Хайредин и Криводол. 

И в двете населени места на 
централния площад в рамките на няколко 
часа доброволци на БМЧК раздаваха 
брошури на здравна тематика; заедно 
с медицински сестри запознаваха 
жителите с важната роля на редовното 
измерване на кръвното налягане за 
профилактиката на сърдечно-съдовите 
и мозъчно–съдовите заболявания; 
измерваха кръвното налягане на 
желаещите и насочваха към специалист 
при констатиране на отклонения. 
Местната общност прояви голям 
интерес. 

„Да пазим децата на пътя”

Шумен
14 май 2014 г. 

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Смядово се проведе XIV национална викторина 
по безопасност на движението „Да пазим децата на пътя” в партньорство с община 
Смядово, РИО на МОН, СБА и Пътна полиция.

В състезанието участваха 17 отбора от цяла България. Състезателите 
трябваше да премерят своите знания и способности, като преминат през 
няколко кръга: решаване на тест-листовка; викторина; практическо задание за 
установяване на неизправност на велосипед, сглобяване на пъзел с пътни знаци и 
оказване на долекарска помощ. 

Победител в състезанието стана отборът на София-област с 98 точки. На 
второ място се класира отборът на Сливен със 75 точки, а на трето - отборът 
на Разград. Победителите получиха купи, медали и дипломи от община Смядово и 
РИО - Шумен, а за всички участници организаторите бяха подготвили предметни 
награди, грамоти и сладки изкушения. 

Д-р Живка Димитрова - началник на отдел „Здравна политика и първа помощ” 
в Секретариата на НС на БЧК - награди победителите от решаването на теста по първа долекарска помощ. Предметни 
награди получиха отборите на Сливен, София-област и Габрово. 



стр. 5Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Областни състезания на ученическите екипи по първа помощ

София
10 - 16 април 2014 г.

При голям интерес столичната организация на БЧК проведе първия етап на 
ежегодните прегледи на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП). В рамките 
на седмица в шестте териториални организации на СО на БЧК се проведоха 
състезания, в които участваха над 300 ученици от столичните училища. Екипите 
от 6-ти и 9-ти клас демонстрираха много знания и умения при оказване на първа 
долекарска помощ. Активно участие в подготовката на екипите и в провеждане на 
състезанията взеха доброволци от Младежкия авариен екип. Всички състезатели 
получиха сертификати за участие, а на победителите бяха раздадени грамоти и 
подаръци. 

Делегация на Холандския Червен кръст

Ямбол
8-14 май 2014 г.

Делегация от осем младежи и двама ръководители - представители на Холандския 
Червен кръст (ХЧК) от област Ривиеренланд посетиха Ямбол в периода от 8 до 14 
май 2014 г. Това е пореден етап от съвместните дейности по споразумение между 
двете национални червенокръстки дружества. В БЧК – Ямбол бе организирана 
пресконференция с участието на местните медии за представяне на основните 
цели и съвместни дейности, планирани от двете национални дружества.

Пред холандската делегация бяха представени структурата и функциите на 
клуб на БМЧК и органограма на младежката организация. Доброволците от БМЧК 
запознаха младежите от Холандия с дейностите, които реализират клубовете в 
област Ямбол. Представителите от ХЧК посетиха ОУ „Димчо Дебелянов и участваха 
в обучение на тема „Психосоциална подкрепа”. Проведе се и съвместно обучение 

„Здравословен начин на живот и здравословно поведение”. В центъра на града бе организиран хепънинг по темата. 
Делегацията посети Центъра за обществена подкрепа на БЧК в Созопол и НС на БЧК в София, където участва в работна 

среща, организирана от дирекция „Международно сътрудничество и програми”. Представителите на двете хуманитарни 
организации декларираха готовност за съвместна работа и занапред. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Пазарджик
14 май 2014 г. 

Областно състезание на Гражданска защита и ученическите екипи по първа 
помощ, организирани от ОУ ПБЗН и ОС на БЧК, се проведе в Пазарджик. 

Четирима от членовете на Младежкия авариен екип следяха за правилното 
оказване на първа помощ на „пострадалите” и оценяваха отборите. Те показваха 
и обясняваха грешките на състезателите под зоркото око на д-р Елена Петрова 
– председател на БЧК - Пазарджик, която беше главен съдия на пункта по първа 
помощ. 

Кюстендил
май 2014 г.

Обучени доброволци на БМЧК участваха като съдии в пункта по първа долекарска 
помощ на състезание по Гражданска защита. Участваха 4 отбора от училища в 
Кюстендил, които трябваше да покажат своите знания при кръвотечение, изгаряне 
и реанимация. Победител стана екипът на I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
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Доброволци на БМЧК проведоха 
обучение по темата за ХИВ и СПИН на 
ученици от СОУ ”Хр. Ботев”- Разград. 
Осмокласниците бяха информирани за 
болестта, пътищата на предаване на 
инфекцията, предпазването. Обучители 
бяха Сезен Хасанова и Симона Йорданова. 
След приключване на обучителния модул 
доброволците-обучители разказаха на 
учениците за акциите и кампаниите, 
които младите червенокръстци 
провеждат на 14 февруари - Деня на 
влюбените, и 1 декември - Световния 
ден за борба с ХИВ/СПИН.

Разград
18 май 2014 г.

Тренинги на младежките аварийни екипи

Кърджали
14 май 2014 г. 

Членове на Младежкия авариен екип проведоха поредния си еднодневен тренинг 
за оказване на първа долекарска помощ и психо-социална подкрепа при бедствена 
ситуация. Те организираха симулации на различни инциденти с помощта на статисти 
от УЕПП. Тренингите са и част от подготовка на шестчленния екип на МАЕ за 
участие в националното състезание на младежките аварийни екипи. 

Пловдив
1 - 3 май 2014 г.

В хижа „Иглика” край с. Марково се проведе тренинг за членове на МАЕ. 20 
членове на екипа взеха участие в обучението, по време на което чрез симулацията 
на различни видове инциденти и ситуации затвърдиха своите знания и умения за 
оказване на първа долекарска помощ. Обучението бе и част от подготовката 
на представителния отбор на МАЕ за участие в националното състезание на 
младежките аварийни екипи.

Световен ден за съпричастност с жертвите на СПИН

Пазарджик
15 май 2014 г.

Съвместно с РЗИ и КАБКИС БМЧК 
проведе акция, посветена на Световния 
ден за съпричастност с жертвите на 
ХИВ и СПИН, който се отбелязва всяка 
втора събота на месец май. 15 млади 
червенокръстци, разпределени по екипи, 
обиколиха централната част на града 
и раздаваха презервативи, листовки и 
брошури.

Ч е р в е н о к р ъ с т ц и т е  о т 
пазарджишката младежка организация, 
призоваха хората да бъдат отговорни 
както към собственото си здраве, така 
и към здравето на другите.

Смолян
15 май 2014 г.

По  повод  Световни я  ден  за 
отбелязване на жертвите от СПИН и в 
подкрепа на живеещите с инфекцията 
Областният съвет на БЧК, община 
Смолян, РЗИ и Ресурсният център 
почетоха паметта на починалите 
от СПИН със засаждане на цветна 
лента под формата на панделка. 
Мероприятието се проведе под мотото 
„Заедно срещу СПИН”. След засаждането 
на цветята бе поставена специална 
табела с мотото, а доброволци на БМЧК 
раздадоха информационни материали.

Мото на кампанията в региона 
бе „Животът е безценен!”. Екипи 
от доброволци на Червения кръст 
популяризираха идеите на кампанията, 
като раздадоха над 500 презерватива, 
информационни и рекламни материали 
в центъра на града. Презервативи 
получиха и завършващи абитуриенти от 
12-ти клас. Материали за кампанията 
бяха предоставени  на общинските 
организации на БЧК в Нови пазар и 
Каспичан. 

Шумен
18 май 2014 г. 



стр. 7Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Видин
12 май 2014 г. 

Започнаха първите дейности по проекта „Вълшебна градина на приятелството” 
на ОС на БЧК – Видин, финансиран от НС на БЧК по програма „Партньори за социална 
промяна”. Доброволците посетиха децата от детската градина на гр. Дунавци, 
където взаимно се опознаха по интерактивен начин с рисунки. На втората си среща 
доброволците чрез игри и забавления дефинираха понятието „насилие” и обясниха 
на децата как да разберат кога са гневни и как да преодолеят това чувство. Те 
проведоха състезание „Бързи, смели, сръчни” за почистване на двора, който ще се 
превърне във „Вълшебна градина на приятелството”. Като всяко състезание и това 
имаше много забавни моменти, състезателен характер и награди. 

„Вълшебна градина на приятелството”

Разград
май 2014 г.

Работата на доброволците от Българския младежки Червен кръст за намаляване 
уязвимостта на децата и младите хора продължава. 10 доброволци провеждат 
ателиета по психо-социална подкрепа с учениците в разградските основни училища. 
Младите червенокръстци представят на четвъртокласници и осмокласници 
тричасови обучителни модули по темите: емоции, стрес, взаимоотношения и 
конфликти чрез ролеви игри. 

Обучения по психо-социална подкрепа

Кърджали
май 2014 г.

В СОУ “Васил Левски” – Крумовград доброволци на БМЧК от клуб „Добро сърце” 
започнаха проект „Хуманно и забавно” по програма „Партньори за социална промяна”. 
Гостите на събитието бяха запознати с механизма за финансиране на малки проекти 
по програмата и дейностите, заложени в проект „Хуманно и забавно” за повишаване 
на знанията за българските обичаи и традиции в Родопския край. В проекта са 
включени десет деца, лишени от родителска грижа, на възраст от 7 до 17 години, 
ползватели на Комплекса за социални услуги. След официалното откриване се проведе 
и първото ателие с целевата група.

„Хуманно и забавно”

Търговище
май 2014 г.

БМЧК отчете работата си по ателиетата по психо-социална подкрепа в 
четвърти и осми клас за тази учебна година. Първоначално планираните за участие 
6 класа се оказаха крайно недостатъчни за проявения интерес от училищата. БМЧК 
обхвана общо седем училища, от които четири - в областния град, две - в Попово 
и едно селско училище. Ателиета бяха проведени в 11 четвърти и 6 осми класа с 
общо около 350 ученици.

Смолян
10 май 2014 г. 

Шест доброволци на БМЧК, работещи по проект „И ние можем”, финансиран от 
фондация „Велукс”, се срещнаха за втори път със своите приятели – младежите от 
Дневен дом „Звънче”. Тази среща бе посветена на Международния ден на Червения 
кръст. Доброволците запознаха всички присъстващи от дома с дейността си 
в червенокръстката организация и ги почерпиха с лакомства. След това всички 
заедно се отдадоха на творческа атмосфера – рисуваха и се забавляваха, а в края 
на срещата подредиха кът с рисунките. 

„И ние можем”
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Смолян
14 май 2014 г.

Помощ за абитуриенти – сираци

Доброволци на БМЧК се включиха в благотворителната инициатива на фирма 
„Мото – Пфое” и столичната организация на БЧК „Отиди с тениска на бала”, 
насочена към абитуриенти – сираци. В Смолян бе открит магазин на фирмата и 
организаторите разясниха целта на кампанията - дарените средства да бъдат 
използвани за повишаване образованието на абитуриенти – сираци във ВУЗ или 
професионални центрове. Доброволците събраха 201 лв., като сумата ще бъде 
преведена по сметката на кампанията. 

Хасково
13 май 2014 г.

Урок по толерантност

В сградата на ОС на БЧК бе организирана среща между представители на 
сирийската общност и десет доброволци на БМЧК от СОУ „Св. Паисий Хилендарски”. 
Четиримата бежанци, двама от които – лекари, споделиха причините да напуснат 
Сирия, начина на живот на бежанците в България и представите им за това как ще 
живеят, след като получат статут на бежанец. 

Шумен
12 май 2014 г. 

Нов клуб на БМЧК

В СОУ „Цанко Церковски” в село Никола Козлево се учреди клуб на БМЧК 
благодарение на организационно-методическата подкрепа на червенокръстката 
организация в община Никола Козлево. Желание да се занимават с доброволчество 
заявиха 12 деца от седми и осми клас. На тази сбирка те си избраха името на клуба 
- „Надежда”. За клубен координатор единодушно бе гласувано доверие на Десислава 
Деянова. Неин заместник стана Ебру Фаик. Новите доброволци предложиха различни 
идеи за предстоящи мероприятия и приеха план за дейността на клуба до края 
на годината.

Шумен
19 май 2014 г.

Нощ в библиотеката

Доброволци на БМЧК и деца, настанени в приемни семейства, посетиха 
Регионалната библиотека “Стоян Чилигиров”. Инициативата „Нощ в библиотеката” 
предизвика интерес у децата. Нощен библиотекар разведе групата из “тайните” 
кътчета на една от най-големите библиотеки в страната; разказа интересни факти 
от историята на сградата и книжния фонд и показа стари периодични издания, 
редки и ценни книги. Децата получиха торбички с лакомства и подарък - ваучер за 
закупуването на книги. Проявата бе част от работата на БМЧК- Шумен в подкрепа 
на приемната грижа. 

София
14 май 2014 г. 

Информационна среща

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм “Алеко Константинов” в 
Банкя посетиха офиса на Трети център на столичната организация на БЧК. Пред 
тях бяха представени темите „Хуманната дейност на БЧК” и „Работата на БЧК 
отблизо”. Ръководителят на центъра Златка Добрева представи дейностите на 
организацията, а младежкият кординатор Мария Маркова ги запозна с основните 
цели и задачи на БМЧК. В края на тази интересна среща младите хора решиха да 
станат доброволци и да разкажат това, което са научили, на своите връстници 
и приятели от училището. 
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„Моята червенокръстка история”

Обучение на щатни специалисти и доброволци

Ямбол
16 май 2014 г.

Провокирана от девиза за 8 май 2014 г. на Международната федерация на 
Червения кръст и Червения полумесец „Моята червенокръстка история”, общинската 
организация на БЧК поде инициативата за споделяне на лични истории за милосърдие, 
благотворителност, съпричастност на тема “Какво е Червеният кръст за мен?”. 
Всяко от дружествата на БЧК на територията на Ямбол провежда срещи с 
доброволци, членове, симпатизанти и приятели на БЧК. Те имат за цел участниците 
от различни възрасти да се запознаят с историята за живота и делото на Анри 
Дюнан - идеолог и създател на Международното червенокръстко движение; да 
се насърчи диалогът между поколенията и на свой ред всеки да сподели своята 
червенокръстка история. 

Габрово
май 2014 г.

Областният съвет на БЧК организира двудневен семинар с участието на общинските съвети на БЧК - Габрово, Севлиево, 
Дряново и Трявна и щатните служители на Секретариата. Основните теми на семинара бяха: „Реализиране на системата 
за подкрепа на структурите на БЧК в работата им по привличане, стимулиране и участие на доброволците в дейността на 
организацията”, „Иновативни доброволчески практики”, „Работа с документи на БЧК” и „Хуманитарна дипломация”. Целта 
на събитието беше да се повиши организационният капацитет на местните червенокръстки структури за ефективно 
партньорство с органите на властта, сродни хуманитарни и други неправителствени организации, с представители на 
бизнеса. Представени бяха добри практики на доброволчески мениджмънт в БЧК; изяснена бе системата от етични правила, 
критерии и механизми за израстване на доброволците в структурите на организацията. Участниците бяха подробно запознати 
с информационната система на БЧК.

XIII национален турнир по водно спасяване „Любен Кантарджиев”

Велико Търново 
17 - 18 май 2014 г.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

На плувния басейн на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и на езеро „Ксилифор” в едноименната 
местност край Велико Търново се проведе XIII национален турнир по водно спасяване „Любен Кантарджиев”. Тази година в 
него взеха участие 73 души от седем области в страната, които премериха сили в 7 дисциплини. Най-младият участник в 
състезанието беше 7-годишният Захари Сгуров, а най-възрастният - Александър Букреев на 75 години.

Партньори на турнира, който се организира от Областния съвет на БЧК – Велико Търново, бяха община В. Търново, световният 
лидер в производството на спортна екипировка „SPEEDO”, Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий”, плувен 
клуб „Етър” и туристическото дружество „Трапезица 1902”.
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Бюлетин
Българският Червен кръст осигурява екипи от водни спасители

София
16 май 2014 г.

Водноспасителната служба при 
БЧК сключи договор за осигуряване 
безопасността на 5 водни парка, 
разположени в прилежащата акватория 
на плажовете в Слънчев бряг, Несебър, 
Св. Влас, Созопол и Поморие. Областните 
организации на БЧК в Благоевград, 
Монтана и Кърджали ще осигурят нови 45 
работни места за спасители, завършили 
квалификационна степен „Воден спасител 
на открити водни площи и море”. 

При подписването на договора за сътрудничество присъстваха председателят на БЧК Христо Григоров, генералният 
директор доц. д-р Красимир Гигов, зам.-генералният директор Василка Каменова, директорът на Водноспасителната 
служба при НС на БЧК Антон Налбантов, председателят на ОС на БЧК - Благоевград Димитър Божиков, директорите на 
секретариатите на ОС на БЧК в Благоевград, Монтана и Кърджали и Димитър Михов - представител на фирма „Aquapark”, 
стопанисваща водните паркове.

Габрово
14 май 2014 г. 

ОС на БЧК проведе курс “Оказване на 
помощ при водни инциденти” за служители 
от структурите на МВР. На обучението 

Шумен
12 май 2014 г.

В залата на БЧК се проведе курс 
за обучение на 20 служители от 
структурите на МВР за работа с 
основни спасителни средства и оказване 
на първа долекарска помощ при водни 
инциденти. Учебната програма на курса 
включва фактори и основни причини за 
водния травматизъм, предпазване и 
самопомощ при инциденти, начини на 
употреба на спасителни средства. 

Кърджали
15 май 2014 г.

В Кърджали се проведе обучение на 
тема „Работа с основни спасителни 
средства и оказване на долекарска помощ 
при водни инциденти”. Присъстваха 16 
служители от Главна дирекция „Гранична 
полиция”, областното управление 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението” и областната дирекция 
на МВР. Водещите на обучението 
Тодор Радев – инструктор по водно 
спасяване, и д-р Борис Досев – лектор 
по първа долекарска помощ, запознаха 
присъстващите с опасностите при 
къпане и плуване, видовете спасителни 
средства и начините им на използване, 
правилата за оказване на първа 
долекарска помощ при воден инцидент. 
След края на модула, участниците 
споделиха, че подобен вид курсове са от 
голямо значение и за в бъдеще трябва да 
продължи тяхното провеждане.

БЧК обучава полицаи да помагат при водни инциденти
присъстваха 20 служители от звената 
“ПБЗН” и “Охранителна полиция”. Те се 
запознаха с опасностите при къпане 
и плуване, начините за предпазване 
и самопомощ при водни инциденти, 
основните правила за оказване на 
помощ с професионални и подръчни 
средства и правилата за оказване на 
първа долекарска помощ при давене и 
удавяне. Лектори на обучението бяха 
д-р Георги Шандурков и инструкторът 
по водно спасяване Боян Ботев.

Кърджали
13 май 2014 г.

Водноспасителен минимум

Преди началото на летния сезон 60 деца от СОУ „Климент Охридски” - Кърджали преминаха обучение по водноспасителен 
минимум. Пламен Латунов – специалист в ОС на БЧК, запозна учениците с опасностите при плуване, основните правила за 
безопасност и начините за помощ и самопомощ при възникване на инцидент във водата. Целта на тези обучения е да се намали 
и предотврати рискът от водни инциденти с деца през лятото.
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Габрово 
14 май 2014 г. 

Проведе се заключителният изпит 
на участниците в курсовете „Воден 
спасител на плувни басейни и водни 
паркове” и „Воден спасител на открити 
водни площи и море”, организирани 
от ОС на БЧК. На басейна на СОУ 
„Васил Левски” – Севлиево се явиха 13 
курсисти за басейн и 7 - за море. Всички 
издържаха успешно теоретичната 

Пловдив
9 май 2014 г.

Заключителен изпит за водни 
спасители на открити водни площи и море 
проведе Водноспасителната служба към 
БЧК – Пловдив. Дванадесет кандидати 
получиха своите свидетелства, след 
като показаха добри теоретични знания 
за организацията на водноспасителната 
дейност, опасностите в откритите 
водни площи, класификацията на 
спасителните средства, организацията 
на работа в ученическите лагери. 
Те демонстрираха високи умения за 
техниките на спасяване. 

Обучение на водни спасители

Кърджали
19 май 2014 г.

С успешен заключителен изпит 
завършиха единадесет курсисти за 
„Воден спасител на  плувни басейни 
и водни паркове” и седем за „Воден 
спасител на открити водни площи и 
море”. Кандидатите демонстрираха 
усвоените по време на обучението 
теоретични знания и практически 
умения за спасяване в басейни и открити 
водни площи пред комисия.

Елхово
19 май 2014 г.

За намаляване на риска от воден травматизъм сред деца Ямболската 
червенокръстка организация стартира поредица от обучения по водноспасителен 
минимум. Първите специализирани обучения се проведоха с ученици от четвърти 
и осми клас в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” - Елхово, в присъствието класните 
ръководители. Участниците имаха възможност да демонстрират първоначалните 
си знания по темата и получиха нови, свързани с основните опасности при къпане 
и плуване, начините за оказване на помощ и самопомощ при инцидент във водата. Особен интерес у тях предизвикаха 
демонстрациите на правилните техники по оказване на първа помощ на пострадал при воден инцидент. Общият брой 
на обхванатите до момента ученици от училището е 86, като до края на учебната година ще бъдат включени ученици 
и от други възрастови групи.

и практическата част на изпитите 
и демонстрираха своите умения за 
оказване на първа помощ при водни 
инциденти. 

Шумен
9 май 2014 г.

На басейна на Военното училище се 
проведе приемен изпит за кандидати 
за водни спасители, организиран от 
БЧК. Явиха се 21 желаещи, като от 
тях 14 покриха изпитните нормативи. 
Петима младежи ще се обучават 
в квалификационна степен „Воден 
спасител на плувни басейни и водни 
паркове”, а девет - в квалификационна 
степен “Воден спасител на открити 

водни площи и море”. В продължение на 
един месец курсистите ще усвояват 
теоретични знания и практически 
умения, свързани с водноспасителната 
дейност и техники по оказване на първа 
помощ при воден инцидент. 

ОТЛИЧИЕ

Кметът на Трявна – 
отличник на БЧК

На тържествена церемония  в 
сградата на община Трявна кметът 
инж. Драгомир Николов беше удостоен 
със званието „Отличник на БЧК”. Той е 
дългогодишен симпатизант и радетел 
на червенокръсткото движение, който 
споделя и изповядва неговите хуманитарни 
принципи и активно подпомага дейностите 
на  общинската  червенокръстка 
организация; осигурява партньорство и 
сътрудничество в съвместната работа за 
решаване на проблемите на нуждаещите 
се и изпаднали в затруднение лица и 
семейства. Отличието беше връчено 
от Тотка Димитрова – председател на 
БЧК – Трявна.

Дирекция “Връзки с обществеността, 
маркетинг, фондонабиране и издателска 

дейност”
материали: Петя Андреева

графичен дизайн: Майя Маслинкова
тел: 81 64 721, 81 64 866; 

e-mail: pressoffice@redcross.bg
www.redcross.bg


