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По време на форума делегати и гости 
разказаха за успешно реализираните  
инициативи през годината, ангажираха 
с е  д а  п о д к р е п я т  и  з а н а п р е д 
организацията и нейните доброволци 
за намаляване и предотвратяване 
на социалната уязвимост сред най- 
засегнатите общности. 

Го с т и  н а  съ б р ан и ет о  б я х а 
председателят на БЧК Христо Григоров, 
Стойчо Стойчев, член на НС на БЧК, 

Започна отчетната кампания на областните организации на БЧК. Равносметката за изминалата 2014-та е, че 
във всички сфери на дейност е извършена сериозна и огромна по обем работа – предоставяне на помощи и грижи за 
пострадалите от многобройните бедствия в страната, социално подпомагане на уязвими групи, в повечето случаи 
осигурено от проекти и благотворителни кампании, подобряване на процеса на интеграция на потърсилите убежище 
в страната, превенция на социалнозначими заболявания, на пътния и водния травматизъм сред децата и младежите, 
обучения. През цялата година са полагани целенасочени усилия за привличане на нови членове на БЧК, а работата на 
вече действащите доброволци е високо оценена от цялото общество.

Освен отчетните доклади за дейността на организацията и на контролната комисия, делегатите по места приемат 
и проект на бюджет и план за работа през 2015 г. 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БЧК отчете нарастване  на 
организационния капацитет на 
областната структура в присъствието 
на председателя на БЧК Христо 
Григоров, на проф. Стоян Андонов 
– член на НС на БЧК и председател 
на Националната комисия по водно 
спасяване, на генералния директор доц. 
д-р Красимир Гигов и на д-р Славита 
Джамбазова – зам.генерален директор. 
Организацията включва 5 250 членове и 

Годишни отчетни събрания в БЧК

250 доброволци. През 2014 година е оказана хуманитарна помощ на 2 496 души, от които 991 деца, а от фонд „Милосърдие” 
подпомогнати със 7 951 лева са 40 нуждаещи се. Организацията е разширила ефективно дейността си в социалните услуги. 
Безплатна храна в социалната трапезария е доставяна на 74 души и на 60 ученици по програма „Топъл обяд”.

Водноспасителната служба е провела 5 курса за водни спасители, от които успешно са завършили 67 души, 46 от тях са 
подготвени за водните басейни, а другите 21 за открити водни площи. По програма „Водноспасителен минимум” са обучени 
1 322 деца. За съпричастието и помощта с безвъзмездното предоставяне на земя за построяване на база за обучение на 
водни спасители председателят на БЧК Христо Григоров връчи почетни плакети на кмета на Бургас Димитър Николов и на 
бившия областен управите на Бургас Павел Маринов. 

Гости на събранието бяха инж. Васил Василев - директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, 
представители на областната и на общинските администрации в Бургас и Созопол, на Гранична полиция, на партньорски 
неправителствени организации и институции.

доц. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК, д-р Славита Джамбазова, зам.- генерален директор, представители на 
областната и на общинската администрация, заместник-кметовете на общините Ямбол, Стралджа и Тунджа, партньори от 
регионалната дирекция на МВР, от социални институции и неправителствени организации.

За принос към дейността на организацията председателят на БЧК Христо Григоров връчи почетни грамоти на кметовете 
на Ямбол, Елхово, Тунджа, Стралджа и Болярово, и на нотариуса от Ямбол Сергей Стоев.
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Гости на отчетния форум бяха 
Василка Каменова – зам.-генерален 
директор на БЧК и Красимира Николчева – 
главен счетоводител на организацията.

Събранието уважиха Негово 
Високо Преосвещенство Видинският 
митрополит Дометиан,  Негово 
Преосвещенство Белоградчишкият 
епископ Поликарп, кметовете на 
общините Грамада, Кула и Ново село, 

Видин
18 февруари 2015 г.

зам.-кметът на Белоградчик, представители на държавни институции, социални и здравни заведения, неправителствени 
организации, партньори.

Гостите и делегатите на събранието изказаха своята благодарност към доброволците и служителите на червенокръстката 
организация и изразиха подкрепа за реализацията на бъдещите дейности и мероприятия.

Председателят на БЧК Христо 
Григоров, генералният директор доц. д-р 
Красимир Гигов и д-р Славита Джамбазова 
– зам.-генерален директор бяха гости 
на отчетното събрание на областната 
червенокръстка организация. Форума 
уважиха представители на държавни 
институции, социални и здравни 

Хасково
19 февруари 2015 г.

заведения, неправителствени организации, партньори и представители на сирийската бежанска общност от Регистрационно-
приемателния център в Харманли. 

В отчета за дейността на организацията през изминалата година, представен от председателя на областната 
организация на БЧК д-р Венко Балабанов, бе акцентирано на приоритетната дейност, свързана с процеса на интеграция на 
лицата, потърсили закрила в Р България. Белег за добре свършена работа са и цитираните в доклада цифри - подпомогнати 
са 5486 души, от които 714 деца в неравностойно положение, помощи са предоставени и на 31 социални заведения за 
деца и възрастни с общо 2350 обитатели, 1829 са преминали през курсовете по първа долекарска помощ, расте броят на 
доброволците на БМЧК, организирани в 6 клуба. 

В изказванията си гостите и делегатите на събранието оцениха високо цялостната дейност и изразиха подкрепата си 
за бъдещите прояви на БЧК. Кметовете на Странско и Крум, община Димитровград, благодариха за оказаната материална 
помощ на засегнатите при наводненията семействата от техните села.

За активната си дейност хасковското дружество на водните спасители получи от председателя на Българския Червен 
кръст Христо Григоров почетен плакет. 

Форумът отчете ръст във всички дейности на организацията, включително 
и повишаване на броя на членовете, доброволците и симпатизантите, привлечени 
са й нови партньори. През 2014 година е оказана помощ на 9 501 социалнослаби 
граждани, обучени са по първа помощ 2 447 кандидат шофьори, доброволците на 
БЧК и БМЧК, които са общо 292, са положили 1 611 часа доброволен труд.

Гости на събранието бяха Христо Григоров – председател на БЧК, д-р Валентин 
Пеев – зам.-председател, генералният директор на организацията доц. д-р 
Красимир Гигов, зам.-генералните директори д-р Славита Джамбазова и д-р 
Надежда Тодоровска, Стефан Мирев – зам.-областен управител на Пазарджик, 

Пазарджик
20 февруари 2015 г.

комисар Иван Панайотов – началник на ОУ ПБЗН, представители на държавната и местната власт, на различни организации, 
партньори и медии.

В своето изказване председателят на БЧК Христо Григоров даде висока оценка за работата на областната организация.

Отчетът за дейността на организацията през 2014 г. представи усърдна и мащабна работа, свързана с всички актуални 
обществени проблеми в областта – помощ на пострадали от наводнения, на бежанци, на уязвими групи хора и на деца в 
неравностойно социално положение, на възрастни самотни хора в общностите и институциите, на хора със специфични 
потребности. Наред с тези дейности бе отчетено развитие и в областта на обучението на различни групи от населението 

Сливен
20 февруари 2015 г. 
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по първа долекарска помощ и по водно 
спасяване.

Гости на общото събрание бяха: 
Василка Каменова – зам.-генерален 
директор на БЧК, Красимира Николчева – 
главен счетоводител на организацията, 
Веска Вълчева – зам. областен управител 
на Сливен, кметът на Твърдица и зам. 
кметът на Нова Загора, представители 

на общинската управа в Сливен, на РС на ПБЗН, на РИО на МОН, на институции и партньорски организации.

Събранието бе  открито от 
свещеноиконом Виктор Христов от 
Пловдивската митрополия, който 
благослови присъстващите и поздрави 
всички червенокръстци за добрите 
дела и за подкрепата, която оказват 
на най-нуждаещите се. Председателят 
на областната организация на БЧК д-р 

Пловдив
20 февруари 2015 г.

Петрония Карамитрева представи отчета за дейността на организацията за 2014 година, като очерта няколко насоки 
във финалния етап на Стратегията за развитие до 2015 година - спасяване на човешкия живот, намаляване страданието, 
щетите и загубите, повишаване капацитета за справяне при бедствия, аварии и катастрофи на семействата и общностите 
и възстановяването на техния начин на живот; активна подкрепа на населението, държавната и местната власт за 
изграждане на по-добро лично и общностно здраве, хуманизиране на българското общество и възприемане на ценностите 
и фундаменталните принципи на Международното движение на Червения кръст, с фокус върху младите хора.

Гости на събранието бяха Христо Григоров – председател на БЧК, д-р Валентин Пеев – зам.-председател на БЧК, доц. 
д-р Красимир Гигов – генерален директор, зам.-генералните директори д-р Славита Джамбазова и д-р Надежда Тодоровска.

Събранието уважиха и д-р Христо Грудев – зам.-областен управител на Пловдив, Ахмет Келоглу – вицеконсул на Република 
Турция, доц. д-р Никола Добрев – председател на НС на „КЦМ 2000” АД, представители на общинската управа и районните 
администрации, кметове на общини от областта, представители на РЗИ, на КАТ, на социални и здравни заведения, на 
лекарските и пациентски организации, на неправителствени организации, на университетите и колежите в града.

В изказването си председателят на БЧК Христо Григоров изтъкна ключовата роля на доброволците при справянето с 
бедствията и добрия мениджмънт на областната структура при реализирането на проектите и програмите, чрез които 
е успяла да достигне до хиляди нуждаещи се. 

Наградата на БЧК – Пловдив за „SOS! Човек” бе връчена на певицата Ивана за популяризиране и активно участие в 
програмата „SOS! Час внимание!”.

Гости на събранието бяха Кристиян Пеняшки – член на НС на БЧК и председател 
на БМЧК, кметът на община Алфатар Йорданка Узунска, Денка Михайлова - зам.-
кмет на Силистра, представители на социални заведения в областта, доброволци 
на БМЧК, партньори на организацията и журналисти.

Отчетният доклад очерта няколко основни акценти в дейността за 2014 година. 
По програма „Разпределение на храни от интервенционните запаси на ЕС за най-
нуждаещи се лица” са предоставени 52 755 кг. хранителни продукти на стойност 
120 064 лв. на 39 институционални бенефициенти с 2 804 настанени лица. В 

Силистра
20 февруари 2015 г.

трапезария “Топъл обяд” са се хранили безплатно 36 деца от СОУ ”В. Левски” в Дулово, като стойността на проекта е 6 220 
лв. Чрез кампанията „Деца помагат на деца” са подпомогнати 46 уязвими деца. За пострадалите от наводнението в Добрич 
са събрани и предоставени перилни препарати, хранителни продукти, кофи, метли, лопати, почистващи материали, минерална 
вода, спални чували и други на стойност 1 766,14 лв.

С цел повишаване на капацитета на щатния състав и на ДЕРБАК са проведени учебно-тренировъчни занятия за повишаване 
на готовността за работа при бедствени ситуации. Екипът пряко е участвал във възстановителни работи на терен след 
наводненията в Добрич.

Разнообразна и активна дейност са развивали клубовете на БМЧК – тренинги, обучения и семинари; инициативи за превенция 
на социално значими заболявания, против тютюнопушенето, анти СПИН акии и др.

Областната организация успешно провежда и множество обучения - по първа долекарска помощ за водачи на моторни 
превозни средства, за работници и  служители на фирми, за учители. Обучени за работа с основни спасителни средства и по 
първа долекарска помощ при водни инциденти са и 25 служители от областните структури на МВР.

Председателят на БМЧК Кристиян Пеняшки поздрави делегатите и гостите от името на националното ръководство на БЧК 
и даде висока оценка на работата на местната червенокръстка структура, като отличи и работата на младежите-доброволци. 
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Национална конференция по e-здравеопазване

Десетото юбилейно издание на националната конференция по е-здравеопазване „Иновационен модел за устойчиво и 
модерно здравеопазване” събра представители на държавни институции, депутати, специалисти от държавни, общински и 
частни здравни заведения и от здравноосигурителни компании. Събитието традиционно подкрепиха Европейската комисия, 
парламентарната комисия по здравеопазване, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна 
каса, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Българският лекарски съюз и 

София
19 февруари 2015 г.

Дейността и постигнатите 
резултати в работата през 2014 
година представи председателят на 
областната организация и член на НС 
на БЧК Илия Раев. 

Въ в  ф ору ма  вз еха  у час т ие 
председателят на Българския Червен 
кръст Христо Григоров, генералният 
директор на БЧК доц. д-р Красимир 
Гигов, председателят на Турския Червен 

Варна
23 февруари 2015 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

В памет на Апостола 

По повод 142 годиини от обесването 
на Васил Левски Столичната организация 
на БЧК  проведе поход-шествие за 
поднасяне на венец пред паметника 
на Апостола в знак на признателност 
към живота и делото му. Десетки 
доброволци от различни поколения 
и служители на  червенокръстката 
организация се събраха пред Народната 
библиотека „Кирил и Методии” и водени 
от националния флаг и от знамето на 
Българския Червен кръст се отправиха 
към святото място, където положиха 
венец и много цветя.

София
19 февруари 2015 г. 

полумесец в район Истанбул, Тузла, Окияй Бичер, зам. областният управител на Варна Кристиан Богоев, заместник кметът 
на община Варна Пейчо Пейчев, отец Василий Шаган, представители на местната власт от областта, на партньорски 
институции и неправителствени организации.

В знак на признателност за съвместните дейности в подкрепа на пострадалите от наводненията в областта, както 
и за утвърждаване на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата, председателят на 
БЧК Христо Григоров връчи почетни грамоти на комисар Тихомир Тотев, началник ОУ на ПБЗН, на комисар Николай Калчев, 
директор на ОД на МВР, на областния управител Стоян Пасев, и на представителя на Турския Червен полумесец Окияй 
Бичер. От своя страна той връчи покана 10 доброволци на БМЧК да посетят град Тузла през месец юли и да се включат в 
съвместни обучения с младежите от Турския Червен полумесец. Двете дружества развиват партньорски отношения от 
2012 година и това ще е второ посещение на наши доброволци в Турция.

ПРИЗНАТЕЛНОСТ
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Българският Червен кръст. 

От страна на БЧК като лектор с презентация на тема 
„Подобряване достъпа до медицински услуги в общността с 
помощта на новите технологии” участва зам.-генералният 
директор д-р Надежда Тодоровска. Тя представи първи 
резултати от съвместния проект между БЧК и CheckPoint 
Cardio за осъществяване на дистанционен телемониторинг на 
кардиологичното състояние на пациентите на центровете 
„Домашни грижи” в област Враца, създадени по проект „Домашни 
грижи за независим и достоен живот”. Именно функционирането 

на тези центрове и работещите в тях екипи позволяват на базата на новите технологии да бъдат надграждани с иновативен 
тип услуги медицинските услуги в общността. Специално създадените телемедицински модули се поставят на пациенти 
от екипите на центровете „Домашни грижи”, а след получените заключения от страна на медицинския център на CheckPoint 
Cardio се организират допълнителни консултации с кардиолог. Осъществяваният мониторинг е от огромно значение особено 
за живеещите в малките населени места, които в повечето случаи са лишени от възможността да получат адекватни 
медицински грижи. 

В сесията „Практиката през призмата на технологичните иновации” д-р Руденко Йорданов – директор на русенската 
областна организация на БЧК, и Антоанета Ябанозова – гл.специалист „Младежки и социални дейности”, предизвикаха интереса 
на участниците с презентация за пилотното внедряване на електронната система за доброволчески мениджмънт на БЧК. 
Такава система позволява от една страна, да се инвестират време и ресурси в един съвременен начин за популяризиране 
и развитие на доброволчеството на всички нива, а от друга – организацията да има изградена надеждна база данни, чрез 
която във всеки един момент знае с колко и с какви доброволци разполага, къде се намират те и какъв е най-бързият начин 
да ги мобилизира. Това създава още по-добри възможности за бързи и координирани реакции при екстремни ситуации, когато 
на дневен ред стои тежката задача да се взимат бързи и правилни решения, за да се постига максимална ефективност.

Обучения по първа помощ

Д-р Петя Георгиева, дългогодишен 
сътрудник на БЧК при провеждането 
на курсове по първа помощ, обучи 

Шумен
19, 20 февруари 2015 г.

БЧК проведе обучение по първа 
долекарска помощ на ученици от ОУ 
„П. Р. Славейков” в града. Децата се 
запознаха с различните видове превръзки 
и с материалите, които се използват в 
зависимост от нараняването, с начините 
на действие при различни травми.

След като обучителят Даниела 

Ямбол

Иванова, доброволец обучен на национално 
ниво по темата, демонстрира върху 
манекен техниката за спасяване на 
пострадал в безсъзнание, с нарушено 
дишане и кръвообръщение, участниците 
успешно повториха последователността 
на спасителните действия.

работници на Алкомет АД как да 
помагат на пострадали при различни 
трудови злополуки. В курса участваха 
31 души от различни бригади и цехове в 
предприятието. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Обучителен семинар 
Областният координатор, тримата 

му заместници и координаторите и 
техните заместници от 10 клуба на 
БМЧК участваха в обучителен семинар 
на тема „Лидерство”. Обучението е 
част от процеса по организационно 
развитие и повишаване на знанията 
и уменията на ръководителите на 
клубове за реализиране на специфична 
червенокръстка дейност, за повишаване 
на мотивацията им, за изграждане на 
умения за ефективна комуникация.

Пловдив
21 февруари 2015 г.



стр. 6 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

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

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

„Разумни и в любовта”

Доброволци на БМЧК от клуб „Добро сърце” проведоха открит урок по превенция 
на сексуално и репродуктивно здраве с ученици на възраст от 16 до 18 години, 
членове на клуб „Предпазливи, но здрави” към Ученически общежития в Крумовград. 
В рамките на обучението бе изготвено информационно табло с послания.

Инициативата е част от съвместна информационна кампания „Разумни и в 
любовта” на БМЧК и РЗИ-Кърджали.

Кърджали
18 февруари 2015 г.

Срещу агресията в училище

Николай Георгиев и Павел Вълчанов 
– доброволци на БМЧК, изнесоха 
пред  единадесетокласници  от 
ПГМЕТ лекция на тема “Агресията в 
училище”. Младежите се запознаха с 
видовете агресия, с факторите за 
агресивно поведение, със симптомите 
на агресивност. Дискутирани бяха 

Ловеч
24 февруари 2015 г.

Обучение на ДЕРБАК 

Съгласно плана за 2015 година, членовете на ДЕРБАК си припомниха нормативната 
база на БЧК за работа при бедствия. С оживени коментари и дискусии бе съпроводено 
поредното разискване на правата и задълженията на членовете на екипа, 
координацията и субординацията, разпределението на ангажиментите, специфичните 
роли и задачи  по оповестяване, действия на терен и други въпроси от организацията 
на работата по мениджмънт на бедствията.

Лектор на обучението беше Юлиян Рачев – специалист „Мениджмънт на 
бедствията” към БЧК-Силистра. В работата на семинара участва и директорът 
на областната организация Маргарита Касабова.

Следващата сбирка на екипа ще се проведе съвместно с градския рокерски клуб 
„Свободни мотористи”. Планирано е обучение по първа долекарска помощ на новите 
партньори.

Силистра
февруари 2015 г.

причините за повишаване на агресивното поведение сред учащите и начините за намаляване на агресията.
Обучението е част от програма за мониторинг и превенция на насилието в учи-лище, който се провежда за първи път в 

България през 2012 г. като Световен ден за борба с тормоза в училище, познат също и като “Ден на розовата фланелка”. 


