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БЧК помага на бедстващи в затрупани от снега селища 
 

Кърджали 
7-10 март 2015 г. 

 

Още от първите часове на снежното 
бедствие служителите на областната 
организация на БЧК поддържаха връзка 
със своите структури в района и 
уточняваха необходимостта от 
хуманитарна подкрепа. 
Високопроходимият автомобил „Щаер 
Пингауер“ бе предоставен на 
разпореждане на Центъра за спешна 
медицинска помощ. 

По искане на областния кризисен щаб бяха подготвени хранителни пакети 
за бедстващи семейства в Безводно и Голобрад. На болницата и на Защитеното 
жилище в най-бедстващия район – Ардино, беше доставена питейна вода. След 
проучване на нуждите е започнала доставката на вода и за 120 деца от социални 
заведения в Кърджали и в Момчилград. 

Въведен е регистър на потенциалните дарители, в който се отразяват 
координатите за връзка и волята на дарителя. Първите организации и хора, които 

подкрепиха доброволците на БЧК бяха служителите на Районен център 112, НОИ, „ВиК“ ЕООД, 
„Европартнер“, „Текстил интернешънъл – ВК“, д-р Соня Райчева и Севда Синабова. 

 
 
 

 
 

Медиен форум 
 

София 
5 март 2015 г. 

 

Българският Червен кръст и Държавната агенция за 
бежанците при МС с подкрепата на Представителството на 
Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 
организираха медиен форум на тема „Словото – път към Другия”, 
свързан с новите предизвикателства пред интеграцията на 
бежанците у нас. 

В срещата, чийто домакин бе Представителството на 
Европейската комисия в България, участваха вицепремиерът 
Меглена Кунева, представителят на ВКБООН в България Роланд-
Франсоа Вейл, председателят на БЧК Христо Григоров, 

председателят на ДАБ Никола Казаков, журналистите Елена Йончева и Нидал Хлайф, проф. Валери 
Стефанов, издателят Светлозар Желев, режисьорът Станимир Трифонов, арабистът Славчо Велков, други 
общественици и културни дейци. 
 

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ 

 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
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Вицепремиерът Меглена Кунева представи ключови моменти от Плана за интеграция на бежанците в 
България, който предвижда по места да бъдат изградени информационно-консултативни центрове за 
социални и здравни услуги. Приоритетно внимание ще бъде обърнато на обучението по български език и на 
възможностите на търсещите убежище за пълноценен достъп до пазара на труда. 

Стана ясно, че настанените в центрове у нас са 3 800 души. 3060 човека пребивават на външни 
адреси, а 700 души са със статут на бежанци. „Цифрите са много важни, каза Роналд Франсоа Вейл, 
представител за България на Върховния комисариат на ООН за бежанците, но по-важно е да разберем, че зад 
тях стоят хора, които имат нужда от закрила”. 

В отговор на въпроса „Доколко България е подходящо място, където емигрантите могат да останат и 
да започнат нов живот?”, председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров отбеляза, че дълбоко 
в своята ценностна система народът ни е добър и милосърден, но ключът за решаването на проблемите с 
бежанците до голяма степен се крие в добрите послания и тук най-полезни биха могли да бъдат медиите.  

„Институциите, чрез своите стратегии и ресурси, могат да окажат влияние само на едната страна от 
проблема, но той има и друг аспект, който е свързан със социално-психологическите нагласи.”, отбеляза 
проф. Валери Стефанов. Според него българското общество трябва да се научи да бъде по-толерантно, да 
приема чужденците не като нашественици, а като съседи и ближни. „Затова трябва да чуем имената и 
разказите на тези ранени и травмирани хора. Когато си в кризисна ситуация, най-добре е да разкажеш 
личната си история.”, каза той. 

Модераторът на събитието, журналистът от Дарик радио Кирил Вълчев, успя да провокира дискусия 
сред присъстващите представители на медиите, които с примери от работата си по темата за интеграцията на 
бежанците подкрепиха тезата, че словото е един от най-преките пътища към опознаването на Другия. 
 
 
 
 

Отчетна кампания в БЧК 
 

Велико Търново 
27 февруари 2015 г. 

 

Събранието бе открито с благослов от отец Михаил, секретар на 
Великотърновската Света митрополия. Гости на форума бяха зам.-
генералните директори на БЧК д-р Славита Джамбазова и Василка 
Каменова, зам.-областният управител доц. Любомира Попова, зам.-
кметът на община Велико Търново Ганчо Карабаджаков, кметове на 
общини, директори на училища, доброволци. 

Дейността през изминалата 2014 г. отчете председателят на 
областната организация на БЧК д-р Бонка Попова. Равносметката за 
организационното състояние е положителна – 153 червенокръстки 
дружества в десетте общини на областта обединяват 5 644 членове, 
доброволците са 166.  

Като изключителни по бързина и адекватност в доклада бяха отбелязани действията на служителите 
и доброволците по време на наводнението през юни, когато със средства, набрани от благотворителната 
кампания на БЧК, бяха подпомогнати 129 пострадали домакинства от Килифарево, Дебелец и Велико 
Търново. Положителна оценка бе дадена и за работата по програма „Топъл обяд” в Професионална гимназия 
по аграрни технологии „Цанко Церковски“ - Павликени, където 53 ученици са получавали безплатна храна в 
продължение на три месеца. Водноспасителната служба е обучила 145 водни спасители. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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София 
5 март 2015 г. 

 

На отчетната сесия на общото събрание на Столичната 
организация на БЧК гости бяха председателят на БЧК Христо 
Григоров, зам.-председателят д-р Валентин Пеев, генералният 
директор доц. д-р Красимир Гигов и зам.-генералните директори д-р 
Славита Джамбазова и д-р Надежда Тодоровска. Събранието 
уважиха и представители на Столично управление „Пожарна 
безопасност и защита на населението”, на Регионалния инспекторат 
по образование, на Националния център по трасфузионна 
хематология и на други партньорски институции и организации. С 

поздравителен адрес до членовете на общото събрание, кметът на София Йорданка Фандъкова заяви 
съпричастност към хуманитарната дейност на организацията и пожела успешна работа на форума. 

Събранието откри отец Ангел Ангелов - протосингел на Софийска света митрополия, който 
благослови присъстващите и поздрави всички червенокръстци за добрите дела и за подкрепата, която 
оказват на най-нуждаещите се. 

Председателят на Столичната организация на БЧК проф. Здравко Маринов представи дейността 
през 2014 г., богато илюстрирана с мултимедийна презентация. Извършеното от младите червенокръстци 
беше разказано от координатора на БМЧК-София Мария Христова. Добре свършената работа потвърдиха 
и цифрите - подпомогнати с храни, дрехи и парични средства са 3169 души, 19 абитуриенти-сираци са 
получили стипендия по програма „С тениска на бала”, 40 227 лв и 20 палети с хранителни продукти са 
събрани за бедстващите от наводненията райони в страната, 1 997 души са дарили кръв по време на 
кръводарителските кампании, организирани от БЧК, над 5 300 деца са обучени по водноспасителен 
минимум. Чрез шестте проекта, по които работи младежката организация в 43 столични училища, са 
обхванати над 5 400 ученици. Отделно в ученическите екипи по първа помощ са организирани над 350 
ученици от 50 училища. МАЕ е първенец в VІІ-то Национално състезание на екипите. 

След отчета за изпълнението на Бюджет 2014 г. и отчета на Столичната контролна комисия бяха 
приети план за работа и бюджет за 2015 г. 

В изказванията си делегатите коментираха добрите дела, проблемите, преодолените трудности. 
Председателят на БЧК Христо Григоров даде висока оценка за многообразната дейност на най-голямата 
организация в структурата на БЧК и изрази увереност, че служителите и доброволците й ще продължат 
успешно да работят за хуманната кауза на Червения кръст. 

 
 
 
Ловеч 
5 март 2015 г. 

Гости на форума бяха зам.-генералният директор на БЧК 
Василка Каменова, областният управител д-р Мадлена Бояджиева, 
кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев и заместникът му 
Пламен Петков, Николай Недялков – началник сектор „Пътна 
полиция” към ОД на МВР, д-р Донка Минкова – директор на 
МБАЛ-Ловеч, представители на РЗИ, ОУ ПБЗН. 

След изслушването на отчетния доклад, зам.-генералният 
директор Василка Каменова даде висока оценка на многообразната 
дейност на организацията и пожела на служителите и доброволците 
да бъдат още по-активни в помощ и за доброто на нуждаещите се. 

Благодарности към доброволците поднесоха областният 
управител д-р Мадлена Бояджиева, председателят на областната организация на БЧК доц. д-р Николай 
Николов и директорът Цветомира Георгиева. 
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За правата на възрастните хора 
 

Ямбол 
4 март 2015 г. 

 
С цел отчитане на реализираните съвместно с 

пенсионерските клубове дейности по проект „Повишаване 
информираността на обществото по проблемите на възрастните 
хора и лобиране за техните права”, се проведе работна среща, в 
която участваха Костадин Атанасов, председател на „Общински 
съюз на пенсионера 2004”, инж. Митко Филипов, директор на 
областната организация на БЧК и Гергана Георгиева, специалист в 
БЧК – Ямбол.  

Независимо, че проектът приключи в края на 2014 г., 
партньорите заявиха готовност да продължат да работят 
съвместно в полза на възрастните хора. Набелязани бяха инициативи, свързани с отбелязването на 
Международния ден на възрастните хора, Европейския ден на солидарността между поколенията, Деня 
на доброволеца и др.  

Директорът на областната организация на БЧК инж. Митко Филипов връчи благодарствени 
грамоти за активно участие в дейностите по проекта на председателите на пенсионерските клубове и 
благодари на възрастните хора за съвместната работа. 

 

 
 

Благотворителна акция  
Пловдив 
4-6 март 2015 г. 

 

Доброволци по проект „Повишаване информираността на 
обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за 
техните права” организираха изложба-базар с ръчно изработени от 
тях изделия. Набраните средства ще бъдат предоставени на фонд 
„Милосърдие”, в помощ на лица и семейства, деца и възрастни, 
изпаднали в особено тежко материално положение. 

По проекта се провеждат и дейности за развитие на 
доброволчеството сред хората от третата възраст, за мобилизиране 
на натрупаните от тях житейски и професионални знания и умения, 
в подкрепа на нуждаещи се, а също и за запознаване на 
обществеността с положителния образ на възрастния човек.  

 
 
 

 
Помощ в студените дни 
Ямбол 
февруари март 2015 г. 

Във връзка със студените дни, БЧК, съвместно с Търговско-промишлената палата в Ямбол, 
организира кампания в помощ на бездомни и социално слаби граждани. Палатата дари топла храна – 
супа, основно ястие, десерт и хляб, а БЧК организира предоставянето й на нуждаещите се. 
Подпомогнатите лица благодариха за това, че не се забравени и отново в труден момент се полагат 
грижи за тях. 
 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 
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Инициативи по повод националния празник на България 

София 
27 февруари 2015 г. 

 
В навечерието на националния празник, в изложбената зала 

на Народно читалище "Г. С. Раковски-1925" дружеството на Трета 
териториална организация на БЧК организира конкурс на тема 
„Свободата във фотоси”. Участниците в него – ученици от 
професионалната гимназия „А.С. Попов” и възпитаници на 
забавачката при читалището, показаха как според тях изглеждат 
символите на Свободата, видяни  през „окото” на обектива  

БЧК раздаде награди на отличените малки фотографи. 
 
 

 

Варна 
27 февруари 2015 г. 

 

 
По покана на общината в Провадия младежи от БМЧК 

участваха в литийно шествие. Традиционно, всяка година в чест на 
националния празник, на централния площад в града се разиграва 
посрещането на руските войски, начело с генерал Манзей. 

Доброволките на БМЧК бяха медицински сестри във 
възстановката. 

 
 
 
 

„Театърът на мечтите“ 
Бургас 
март 2015 г. 

 
Доброволци на БМЧК стартираха проект с ученици от 

помощното училище „Отец Паисий“, финансиран по програма 
„Партньори за социална промяна“ на фондация „Велукс”. В рамките 
на три месеца те ще работят с децата под формата на различни 
творчески ателиета и ще се стараят да открият и насърчат техни 
таланти, да развият комуникативните им умения. Учениците ще 
пеят песни и ще бъдат герои от различни приказки, ще помагат за 
изработването на своите артистични костюми. Наученото по време 
на заниманията те ще представят под формата на мини-спектакъл 

пред роднини, приятели, преподаватели и връстници от други училища. Основната цел на проекта, 
който се нарича „Театърът на мечтите“, е да допринесе за изграждането на устойчив модел за работа с 
деца със специални образователни потребности, да покаже на обществото, че те имат таланти, че могат 
да ги развиват и трябва да бъдат насърчавани. 

 
 

 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
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Да даряваш щастие в трудно време 
София 
6 март 2015 г. 

 

Доброволците на БМЧК от Шеста териториална организация 
и управителят на детския парти клуб „Островът на съкровищата” 
организираха за децата от средното специално училище за деца с 
увреден слух и от ІV-то помощно училище незабравима среща с 
приказния свят на игрите. Повечето от тях никога не бяха 
посещавали детски център за забавления, но благодарение на 
аниматорите на клуба и на младежите, малчуганите преживяха 
незабравими мигове. Благородството и щедростта на 
организаторите бяха възнаградени с щастливи детски усмивки. 

 

 
 
 

Обучения 
Кюстендил 
4 март 2015 г. 

 
Под формата на състезание се проведе изпитът на 

доброволците, които участваха в курс по първа долекарска помощ с 
обучители Елица Соколова и Божидар Везирски. Обучението 
започна още през януари и допринесе за усвояването на много нови 
знания. Участниците бяха успешно мотивирани да помагат в случай 
на нужда, а някои от тях изявиха желание да се включат в отбора на 
МАЕ. На всички бяха връчени сертификати. 
 
Добрич 
7 март 2015 г.  

 

 
Областният координатор на БМЧК Зорница Георгиева и 

заместникът й Весела Георгиева проведоха обучение за доброволци 
по Общи знания за младежката организация - история на 
възникването й, принципи, мисия и визия. Обсъдени бяха целите, 
насоките и предстоящи задачи на БМЧК. Типично за 
червенокръстките обучения, през почивките доброволците се 
забавляваха с различни игри. 

Хасково 
февруари-март 2015 г. 

 
 

Габриела Славова, Габриела Пеева и Елица Даскалова – 
доброволци на БМЧК, обучиха 126 ученици от ОУ "Христо 
Смирненски" как да повикат спешна помощ и как да помогнат на 
пострадало другарче. В програмата бяха застъпени действия при 
по-леки травми – разбит нос и порезна рана, артериални 
кръвотечения и помощ при силен удар в главата и изпадане в 
безсъзнание. 
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Психосоциална подкрепа 
Шумен 
февруари 2015 г. 

 

Започна провеждането на ателиетата по психосоциална 
подкрепа с ученици от четвърти и осми клас по програма 
„Партньори за социална промяна”, която се реализира с 
финансовата подкрепа на фондация „Велукс”. В продължение на 
три седмици доброволците разгледаха с четвъртокласниците от 
начално училище „Илия Р. Блъсков” темите Емоции, Стрес и 
Взаимоотношения. Срещите с учениците преминаха под формата 
на забавни и различни по тип игри – „Карти с емоции”, 
„Ледоразбивачи”, „Разкажи ми приказка за Приятелството”. За най-
точно и креативно извеждане на основните понятия младежите 

приложиха метода „Мозъчна атака”. 
До края на април ще се проведат и ателиетата с осмокласници от математическата гимназия 

„Нанчо Попович”, СОУ „Йоан Екзарх Български", професионалната гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия, езиковата гимназия „Никола Й. Вапцаров” в Шумен и в СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий" в Смядово. 
 
 
 
 
 
 

Открит урок 
Видин 
9 март 2015 г. 

 

Ученици от първи и втори клас на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Ново село, присъстваха на 
открит урок по пътна безопасност, организиран от БЧК. Малчуганите научиха как трябва да се движат 
безопасно по пътя и какво поведение трябва да имат като пътници в превозно средство. 

През април уроци по пътна безопасност ще имат и малките ученици от Видин. 
 

 
 
 
 

В писмо до зам.-генералния директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска, кметът на община Мизия 
д-р Виолин Крушовенски благодари с признателност за личното съдействие на д-р Тодоровска да бъде 
оборудван зъболекарският кабинет в училище „Цанко Церковски”, което ще позволи най-уязвимата 
част от пострадалите при наводнението – децата, да получат качествено лечение. 

„От сърце Ви желая здраве, щастливи дни, изпълнени с много обич и вдъхновение, воля и силен 
дух, за да продължавате да служите на благородната си кауза!”, се казва в края на писмото. 
 
 
 

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 
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