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Национален събор 

Приключи работата си XIII Национален събор на БМЧК. Във форума участваха над 140 делегати от цялата страна. В 
пресклуба на БТА в областната управа председателят на БМЧК Кристиян Пеняшки и директорът на дирекция „БМЧК“ Деница 
Баръмова запознаха регионалните медии с дейността на младежката организация. 

Съборът бе открит с приветствия от официалните гости – сливенския митрополит Иоаникий, председателя на 
БЧК Христо Григоров, генералния директор доц. д-р Красимир Гигов, зам.-генералния директор д-р Славита Джамбазова, 
председателя и директорa на областната организация на БЧК в Сливен д-р Иван Федин и Моника Сярова, председателите 
на БМЧК за минали периоди д-р Христо Паунов, Дамян Лечев и Антон Борисов, представители на местната власт, партньори 
и съмишленици. Сливенският митрополит поздрави младежите с топли думи и ги нарече „представители на хуманността 
и на доброто в един труден свят.”

Единодушно бе приет отчетният доклад за дейността на младежката организация в периода 2013 – 2015 г., който отрази 
успешните и ползотворни инициативи на доброволците, приноса им за реализирането на проекти и програми, свързани с 
подпомагането на уязвими и социалнослаби групи от населението, за намаляване на социалната и здравната уязвимост на 
децата и младите хора в България и за приобщаването им към хуманитарните ценности и принципи.

Форумът избра ново национално ръководство на БМЧК в състав: Мария Христова - председател на БМЧК, Станимир 
Бояджиев, зам.-председател, Деница Георгиева, секретар на Оперативно бюро (ОБ) и  членове на ОБ - Кирил Дръндаров, 
Василена Димитрова, Радослав Митев, Станимир Тепавски. За председател на Проверителната комисия на БМЧК бе избран 
Никола Ригов, а за членове - Димитър Андонов и Пламена Дойкова. Обсъдена и гласувана беше и Стратегията за развитие 
на БМЧК за периода 2015 – 2020 г.

XIII Национален събор на БМЧК завърши с награждаване. Традиционните годишни награди на БМЧК получиха младежките 
организации в Добрич, Монтана, Ямбол, Силистра, Кърджали.

Специален поздравителен адрес участниците в събора получиха от Министерството на младежта и спорта, в който е 
дадена висока оценка за дейността на младежката организация.

„Участието на БМЧК в различни социални кампании, обучения и инициативи, насочени към актуални местни и национални 
проблеми, е изключително ценно. В съвременния глобализиращ се свят гласът на младите хора е важен за популяризиране 
на политиките за тях и чрез тях. Само с общи усилия можем да насърчим хуманитарните ценности и толерантността към 
различните.” – се казва в поздравителния адрес.

Поздравителни адреси бяха получени и от областния управител на Сливен и от кмета на община Нова Загора.

Сливен
20-22 март 2015 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
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Международен ден срещу расовата дискриминация 

„Нищо не е такова, каквото изглежда”, 
под този надслов доброволците 
проведоха информационна кампания, с 
цел повишаване на осведомеността и 
изграждане на обществена емпатия към 
проблемите на децата и младежите в 
състояние на аутизъм. Сред гражданите 
на столицата бяха разпространени 
информационни материали по темата, а 
преминаващи през подлеза на Софийския 
университет бяха приканвани от 
доброволците да напишат своята 
приказка за стереотипите и борбата 
с тях.

Кампанията беше част и от 
дейностите по проект „Приятели 
на деца и младежи с проблеми от 
аутистичния спектър”, финансиран 

21 март 2015 г.

С  п л а к а т и  п о  т е м а т а 
„#заедновразличи ята”  младите 
червенокръстци раздадоха в центъра на 
града над 50 балона със скрити послания, 
насърчаващи толерантността към 
различията. Кампанията бе посрещната 
с одобрение от обществеността.

Добрич

С информационна акция под мотото 
„Гледай цветно на света”, доброволците 
организираха ролева игра, в която 
трябваше да се довършат фразите 
„Светът е цветен, защото.....“, „Цветът 
не е от значение, защото.....“ и „Расата 
не е от значение, защото.....“. Всеки от 
участниците в нея получи специална 
брошура под формата на бурканче с 
печат „Етикетите са за бурканите, а 
не за хората!”

Пловдив

Участници в ученическите екипи 
по първа помощ от район „Кремиковци” 
преминаха специално обучение, 
организирано от IV териториален 
център на СО на БЧК и представители 
на МАЕ. Диана Геловска от Младежкия 
авариен екип на София и  Нино 

София
18 март 2015 г. 

Доброволците на БМЧК отбелязаха международния ден чрез различни инициативи, мероприятия и информационни 
кампании за обединяване на различията и за толерантно отношение към хората от всички раси.

София

Кампани ята  на  младежките 
червенокръстки клубове премина под 

Шумен

мотото „Различията ни сближават”. Те 
изработиха плакати, които изобразяваха 
еднаквостта между хората и показаха 
своята толерантност и съпричастност 
към различията, като се въплътиха в 
различни дискриминирани групи. Много 
жители на града се присъединиха към 
мероприятието и оставяха отпечатъци 
на ръце върху бял чаршаф - символ на 
подадена ръка към различните.

от Програмата за подкрепа на НПО в 
България по Финансовия механизъм на 
ЕИП 2009-2014 г. 

Обучения по първа помощ

Маринов – доброволец от 157 езикова 
гимназия запознаха учениците от 
6 и 9 клас с видовете превръзки и с 
начините на действие при различни 
травми. Акцентирано беше и на 
някои често допускани грешки при 
действия в конкретна ситуация. След 
демонстрацията на водещите върху 
манекен на техника за спасяване на 
пострадал в безсъзнание, с нарушено 
дишане и кръвообръщение, участниците 
повториха последователността на 
спасителните действия. Разиграни 
бяха и наколко ситуации с различни 
наранявания, с които участниците 
трябваше да се справят.

Младите червенокръстци от клуб 
„Ловеч” Мирела Костова, Николай 

Ловеч
11-18 март 2015 г.

Георгиев,  Павел  Вълчанов,  Ана 
Иванова и Теодора Петрова запознаха 
учениците от девети и десети клас 
на професионалната гимназия по 
механоелектротехника с основните 
правила за оказване на първа долекарска 
помощ при нараняване, изгаряния, 
счупвания, при изпадане в хипотермия 
и хипертермия, при ухапвания от 
насекоми и влечуги.
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Доброволките Лъчезара Николова 
и Ниляй Ахмед проведоха обучение по 
първа долекарска помощ на учениците 
от 5 А клас в ОУ ”Н. Икономов” в града. 
Целта бе децата да получат знания по 
оказване на първа помощ при различни 
инциденти. Водещите им показаха как 
се превързват рани и какво трябва да 
се направи когато има навяхване или 
счупване на крайник. След това децата 
демонстрираха наученото.

Обученията на БМЧК по оказване 
на първа помощ по метода „Връстници 

Разград
19 март 2015 г.

С цел създаване на училищен екип по 
първа помощ във Финансово-стопанска 
гимназия „Васил Левски”, доброволци на 
БМЧК направиха демонстрация пред 
осмокласници от училището на основни 
правила от първата долекарска помощ. 
Учениците се научиха да правят сърдечен 
масаж и да поставят пострадал в 
странично стабилно положение.

Добрич
18 март 2015 г.

Столичните доброволци стартираха 
програма за психосоциална подкрепа на 
деца в центъра за временно настаняване 
на бежанци – кв. „Военна рампа“. Тя включва 
образователен, спортен и творчески модул. 
Екипът, които премина две надграждащи 
обучения, ще се среща и ще работи с децата 
всяка седмица, а в края на програмата ще 
бъде организиран фестивал, където ще 
бъдат демонстрирани резултатите от 
заниманията. 

София
март 2015 г.

„С тениска на бала”

София 
18 март 2015 г.

Официално стартира националната 
благотворителна кампания за 2015 
г. по програма „С тениска на бала”, 
която за втори пореден път съвместно 
организират Мото-Пфое и Столичната 
организация на БЧК. Целта е да бъдат 
осигурени стипендии на абитуриенти, 
сираци и полусираци от цялата страна, 
за да продължат образованието си 
във висши училища или в центрове 
за професионално обучение. През 
изминалата година 553 души от 32 града 
се включиха с дарения в инициативата и 
така бе събрана сумата от близо 50 000 
лева, предоставени за стипендии на 19 
абитуриенти-сираци, които продължиха 
обучението си.

На  събитието  присъства ха 
председателят на БЧК Христо Григоров, 
зам.-председателя на БЧК и председател 
на Столичната организация на 
БЧК проф. Здравко Маринов, зам. 
генералните директори на БЧК д-р 
Надежда Тодоровска и Василка Каменова, 
директорът на БЧК-София Петранка 
Недялкова, управителят на Мото-Пфое 
Атанас Фурнаджиев, инициаторът за 
идеята за подпомагане в далечната 
1997 г. Борис Мареков, представители 
на фирми-партньори и стипендианти по 
Програмата, доброволци на Столичната 
организация, журналисти. 

Управителят на Мото-Пфое Атанас 
Фурнаджиев изрази задоволство от 
широкия отзвук на кампанията и 
от резултатите през първото й 
издание. С увереност, че през тази 
година ще има по-голяма подкрепа от 
хората в цялата страна, той заяви, 
че в сметката вече са постъпили 
първите 17 хиляди лева. Висока оценка 
за значимостта на кампанията даде 
и председателят на Столичната 
организация на БЧК проф. Здравко 
Маринов. В знак на признателност 
за приноса в реализирането на тази 

„Училище за таланти” 
Проектът на БМЧК „Училище за 

таланти” е разработен по приоритет 
„Намаляване на социалната уязвимост на 
децата и младите хора”. Целта е екипът 
от доброволци да подобри социалното 
включване на децата от ЦНСТ-Разград 
чрез развиване и усъвършенстване на 
талантите им и повишаване познанията 
за  културните и  историческите 
забележителности  в  областта. 
Младежите проведоха с малчуганите от 
центъра ателие ”Приложни изкуства”, 
където се запознаха със стари български 
народни занаяти и традиции. 

Разград
февруари-март 2015 г.

обучават връстници” стимулират 
децата да се предпазват от различни 
рискови фактори в ежедневието си.

Психо-социална подкрепа за деца на бежанци

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
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хуманна кауза, председателят на БЧК Христо Григоров връчи почетни грамоти на управителите на Мото-Пфое. Със сърдечна 
благодарност към организаторите за оказаната в труден момент помощ се обърнаха стипедиантите на програмата Христо 
Стоянов и Цвети Боянкина. Абитуриенти от 97 СОУ „Братя Миладинови” заявиха колективното си включване в кампанията.

Даренията по програмата ще се осъществяват както до сега, на сайта www.steniskanabala.bg. Всеки желаещ може да 
преведе средства за образование на абитуриентите без родители - онлайн или по банков път. На дарителите по програмата 
„С тениска на бала” Мото –Пфое ще предоставя символа на кампанията – тениска, която е с нова визия, разработена 
безвъзмездно за каузата от известни български дизайнери.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

„Дар за Великден”

Бургас
18 март 2015 г.

За поредна година БЧК стартира набирането на пакетирани хранителни 
продукти по повод традиционната си благотворителна кампания „Дар за Великден”. 
Партньори на областната организация са магазините от верига CBA, където 
доброволци на БМЧК ще дежурят, за да приканват гражданите да дарят закупен 
от тях продукт. Със събраните храни БЧК ще подпомогне по повод Великденските 
празници уязвими лица, живеещи под социалния минимум - самотни и многодетни 
майки, лежащо болни, сираци, бездомни лица и др. 

БЧК предостави високопроходима линейка на община Сърница 

София
19 март 2015 г.

От името на БЧК председателят на организацията Христо Григоров 
предостави на жителите на новосъздадената община Сърница, област Пазарджик, 
високопроходим автомобил за спешно транспортиране на нуждаещи се от 
медицинска помощ. Сърница се намира във високопланински район, трудно достъпен 
при усложнени зимни условия.

С подобни високопроходими автомобили БЧК е подпомогнал населението и в 
общините Видин, Смолян, Стрелча и Борино.

Продължава финансирането на дейностите по проекта „Домашни грижи”

Враца
17 март 2015 г.

Делегация на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие (ШАРС) 
и на Швейцарското посолство в България посети областната организация на 
БЧК и центъра „Домашни грижи“, изграден в рамките на проект „Домашни грижи 
за независим и достоен живот”. Делегацията бе в състав: Н. Пр. Денис Кнобел – 
посланик на Конфедерация Швейцария в България, г-н Адриан Метр - зам.-директор 
на Департамента за сътрудничество с Източна Европа на ШАРС, ръководителят 
на Българо-швейцарската програма за сътрудничество г-н Патрик Етиен и Софи 

Делесер от Департамента за сътрудничество с Източна Европа, ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество 
в посолството на Швейцария в София г-н Матия Порети.

В центъра „Домашни грижи“ гостите се запознаха отблизо с организацията и с реализация на проекта Д-р Тодоровска – зам.-
генерален директор на БЧК и ръководител на проекта, представи постигнатите резултати и основните предизвикателства 
до този момент, а ръководителят на центъра Олга Петрова даде детайлна информация за бенефициентите и предоставяните 
услуги, за обученията на персонала и отчитането на дейността. 

Директорът на ОС на БЧК Гергана Михалчева представи организацията на областно ниво и резултатното сътрудничество 
с общинската администрация. Представителите на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие изразиха отличните 
си впечатления от видяното и потвърдиха, че ще продължат да финансират дейностите по проекта до края на 2016 г.



стр. 5Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Възрастните хора – активна част от обществото

Габрово
11 март 2015 г.

Тържествено бше отбелязана петата годишнина от създаването на Дамски 
клуб към областната организация на БЧК. В него членуват дами в предпенсионна и 
пенсионна възраст, с желание да работят доброволно към Българския Червен кръст 
и да сформират групи за помощ и взаимопощ.

Гости на празника бяха партньорите от сдружение „Пациенти с онкологични 
заболявания и приятели”, женското благотворително дружество „Майчина грижа” и 
Дамски клуб - Дряново.

Председателят на клуба Стефка Босева връчи грамоти за активната дейност на членовете на клуба и на партньорите, с 
които заедно доказаха, че възрастните хора са активна част от обществото и могат да помагат за решаването на важни 
за общността проблеми.

Книга за хората, посветили живота си на хуманната кауза

Враца
25 март 2015 г.

Представянето на книгата „130 години благотворително дружество Български 
Червен кръст във Враца и Врачанско” събра в Регионалния исторически музей 
служители, доброволци и симпатизанти на областната организация. Изданието 
представлява цялостен труд на дългогодишния краевед Ивана Захариева за дейността 
на местното червенокръстко движение като неделима част от историята на БЧК. В 
центъра на описанието са хората, посветили живота си на хуманната кауза да бъдат 
в помощ на страдащите, бедстващите, уязвимите. Книгата представлява и своеобразна хроника на най-тежките моменти от 
историята на Врачанския регион след Освобождението, защото Червеният кръст и неговите доброволци са били именно там, 
където е имало бедствия, и са облекчавали страданията на засегнатите в тези трудни времена на изпитания. 

„За нас представянето на книгата е изключително събитие. Тя е от голямо значение за организацията, за хората които 
работят в БЧК и тези, които допринасят за хуманната кауза със своя доброволен труд”, заяви директорът на областната 
организация Гергана Михалчева.

Обучение по стратегическо планиране

Бургас
13-14 март 2015 г.

Областната организация на БЧК проведе обучение по стратегическо планиране, 
което цели, посредством оценка на външната и вътрешна среда да бъдат изведени 
основните приоритети, задачи и дейности за изготвяне на стратегия за следващия 
5 годишен период до 2021 г. 

Сформирана бе работна група, в състав ръководството на областната 
червенокръстка организация, председателите на общинските организации на БЧК, 
щатни служители, областният и зам.областният кординатор на БМЧК. Обучаващ и фасилитатор бе Йордан Танковски – управител 
на Фирма „Скилс консулт България” ООД.

Стратегията е дългосрочен тезисен план за действие, който трябва да развие и увеличи използването на наличните ресурси 
на бургаската червенокръстка организцията така, че реализираните дейности да са жизнени и ефективни.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

Обучение на доброволния екип

Бургас
март 2015 г.

Доброволците от новоизграденото формирование към община Несебър за действия в защита на 
населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации преминаха обучение по първа долекарска 
помощ, организирано от БЧК.

Всички участници получиха удостоверение за завършен курс по първа помощ.
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Бюлетин
БЧК - в подкрепа на възрастните хора

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Повишаване готовността 
на хората от третата възраст в ЕС за управление при бедствия” БЧК организира 
национална конференция, на която бяха представени и обсъдени резултати от 
европейско проучване, свързано със задачите на проекта, за да се идентифицират 
потребностите, структурите и мерките за подготовка и подкрепа на възрастните 
хора в извънредни ситуации и бедствия. 

Българският Червен кръст ще реализира проекта в партньорство с националните 
дружества на Австрийския, Британския, Латвийския и Хърватския Червен кръст, и 
с университета в Инсбрук.

Целта е да се повиши осведомеността и да бъде подобрена готовността за 

София
20 март 2015 г.

Делегатско събрание на дружествата на водните спасители

Официални гости на най-висшия форум на Водноспасителната служба при БЧК бяха зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда 
Тодоровска, Ясен Сливенски, директор на дирекция „Мениджмънт на бедствията”, Атанас Стефанов, директор на НУЛЦ на БЧК-Долни Лозен 
и Моника Митева – директор на отдел „Маркетинг и продажби” в DHL, членовете на Националната комисия по водно спасяване - доц. Стоян 
Андонов – председател, инж. Койчо Коев, директор на НУЦ на БЧК-Созопол, Николай Изов - зам.-ректор на НСА „Васил Левски”, д-р Дилян 
Янакиев, представител на МВР, Митко Колев, Васил Петков, Стоян Танев. 

Представителите от 34 дружества в страната приеха годишния отчет за дейността на ВСС през 2014 г. и плана за 2015 г. Отбелязан 
бе приносът на доброволците, пряко подпомогнали обученията по превенция, благодарение на които бе постигнато рекордно ниско ниво 
на воден травматизъм сред децата. 

Делегатите бяха запознати с приетите решения на Националната комисия по водно спасяване за създаване на 4 подкомисии за 
подпомагане и повишаване ефективността на работата й,  с решението на НС на БЧК за промяна във визията на „Личен талон на водния 
спасител” и с предстоящите промени в развитието на спортно-състезателната дейност в страната. 

Със задоволство бе коментиран фактът, че големи компании, като SPEEDO и DHL приемат организацията като надежден партньор 
по отношение на превенцията. 

Форумът изказа благодарност към областните организации на БЧК във Варна, Стара Загора и Велико Търново за успешно организираните 
турнири по водно спасяване за деца и младежи. «Това е пътят да запалим искра у малките, за да станат те утрешната генерация водни 
спасители» - обобщи заслугите в тази дейност директорът на Водноспасителнта служба Антон Налбантов. 

НУЛЦ на БЧК, с. Лозен
13 март 2015 г.

адекватна реакция в случай на екстремни ситуации. В рамките на проекта, съвместно със заинтересованите страни от 
държавните структури, неправителствените организации и гражданското общество, приоритетно ще бъдат реализирани програми 
за превенция. Те ще бъдат задължително съобразени с ресурсите и устойчивостта на възрастните хора и за реализирането им 
ще бъдат привлечени експерти от здравната и социалната сфера и от областта на управлението на бедствия.

20, 21 март 2015 г.

Персийска Нова година в бежанските центрове

Със съдействието на Бежанско-
мигрантската служба  на  БЧК, 
в  приемателните центрове на 
Държавната агенция за бежанците при 
Министерския съвет в кв. Враждебна и 
кв. Военна рампа в София, в Харманли, в 
с. Пъстрогор и в с. Баня бе отбелязана 
Персийската Нова година.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

РАБОТА С БЕЖАНЦИ

На тържествата присъстваха председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков и други представители 
на ръководството на агенцията, екипи на БЧК, мигранти и доброволци, провеждащи занимания с настанените в центровете 
за търсещи закрила лица.


