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Бюлетин
Достойно изпълнен хуманитарен дълг

Варна
10, 13 ноември 2015 г.

ГОДИШНИНА

Областната организация на Българския Червен кръст отбеляза тържествено 130 
години от създаването си. Гости на празника бяха Христо Григоров - председател 
на БЧК, зам.-кметът на община Варна Пейчо Пейчев, отец Василий Шаган от 
Варненската и Великопреславска митрополия, контраадмирал Митко Петев, 
командир на Военноморските сили, Марин Маринов, председател на окръжния съд, 
представители на институции, общински председатели на БЧК, няколко поколения 
доброволци и служители на организацията.

За достойно изпълняван хуманитарен дълг и дейности в полза на уязвимите, 
председателят на БЧК Христо Григоров отличи варненската организация с медал за 
заслуги “Български Червен кръст” – златен. „Юбилеят е повод за равносметка, но и за 

признание и за гордост. Днес всички ние изразяваме уважението и почитта си към приноса на варненските червенокръстци 
в осъществяването на мисията на Червения кръст – да бъдем там, където са бедата и болката и там, където има най-голяма 
необходимост от помощ.” – каза той.

В музея по история на медицината в града председателят на областния съвет на БЧК Илия Раев откри изложба “130 години 
БЧК-Варна”. За историята на събраните и съхранени през годините експонати и за връзката им с дружеството на Червения 
кръст, от създаването му преди 130 години до наши дни, разказа уредникът на музея Ивелина Димитрова. Представител на 
духовно-просветния център “Свети Архангел Михаил” изнесе беседа за живота и делото на Митрополит Симеон, първият 
председател на варненската червенокръстка организация.

Световен ден за възпоменание на жертвите от катастрофи

София
15 ноември 2015 г.

В Храм-паметник “Александър Невски” бе отслужена възпоменателна панихида в 
памет на жертвите от катастрофи и молебен за здраве на живите. На паркинга пред 
черквата, под мотото “Ти избираш начина. Бъди отговорен на пътя!” бяха подредени 
автомобили със специално предназначение: линейка, такси, катафалка, автомобили 
на полицията, на пътна помощ, на Drink & Drive. Смисълът на призива бе, че всеки сам 
“решава” чрез поведението си като пешеходец и водач кой автомобил ще “избере” 
да го вози. На място се проведе импровизиран брифинг за причините за “войната 
по пътищата” и за невинните й жертви.

Обявено бе и началото на едноседмична кръводарителска акция (15-21 ноември 
2015 г.) в Центъра по кръводаряване на Военномедицинска академия.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на ноември 
се отбелязва Световния ден на възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия. На този ден хората 
по света отдават почит на хилядите, загинали и пострадали при пътни злополуки, провеждат се разнообразни събития 
с превантивен и информационен характер.

Целта е всички да се вгледат в поведението си като пешеходци, водачи и пътници и да осъзнаят, че безопасността 
на движението е споделена отговорност и голяма част от пътните инциденти могат да бъдат предотвратени, че 
нарушаването на правилата за движение е заплаха за нашето здраве и бъдеще.

Българският Червен кръст, ГД „Национална полиция”-МВР, Държавно обществената консултативна комисия по 
проблемите на безопасността на движението по пътищата, Българската асоциация на пострадали при катастрофи, 
Съюзът на българските автомобилисти, с подкрепата на Българската православна църква, организираха в цялата страна 
инициативи, с които изразиха съпричастността си към проблема.
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Ловеч
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Възпоменание в памет на жертвите от пътнотранспортни произшествия бе 
проведено на едно от местата в града, където при трагичен инцидент загина младеж. 
От януари до ноември 2015 година на територията на областта са регистрирани 160 
тежки катастрофи, при които са убити 22 и са ранени 216 участници в движението.

За доброто сътрудничество в съвместни акции за превенция на пътнотранспортни 

Добрич
15 ноември 2015 г.

По инициатива на областната управа, на Българския Червен кръст и на сдружение 
„Вита България”, пред кръста-паметник в двора на християнския храм „Св. Троица” 
бе отслужена заупокойна панихида за жертвите по пътищата. Доброволци на БЧК 
раздаваха брошури „Къде ще си утре? Не се опитвай да изпревариш живота!”. 

Смолян
15 ноември 2015 г.

В цялата област, в 11.00 часа, бяха задействани сирените на патрулните 
автомобили на пътната полиция и бяха положени цветя на оживени пешеходни 
пътеки. Православните храмове на Смолян отслужиха заупокойна молитва за 
възпоменание на жертвите. В инициативите в Смолян лично участваха кметът на 
града Николай Мелемов и зам.-областният управител Андриян Петров.

Враца
15 ноември 2015 г.
По традиция, общинското ръководство, Младежкият дом, областната дирекция на 

МВР, БМЧК и Ученическият общински съвет в града отбелязаха съвместно Световния 
ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия. По време 
на събитието бе затворена за движение част от бул. ”Втори юни”, където доброволци 
на БМЧК участваха с флашмоб, а младежи от Ученическия общински съвет издигнаха 
лозунги, призоваващи шофьорите към толерантност и повишено внимание на пътя.

На пешеходната пътека пред Младежкия дом бяха поставени цветя и запалени 
свещички в памет на загиналите при катастрофи. На церемонията присъства кметът на града Калин Каменов.

Велико Търново
12-15 ноември 2015 г.

Във връзка със Световния ден за 
в ъ з п о м е н а н и е  н а  ж е р т в и т е  п р и 
пътнотранспортни произшествия, БЧК 
проведе обучение на младежи по оказване 
на първа долекарска помощ и как да 
спасят пострадал на пътя. Участниците 
бяха запознати и с основни правила за 
безопасно шофиране при зимни условия, а най-много емоции предизвикаха демонстрациите с така наречените „алкохолни” очила. 

В двора на природоматематическата гимназия „В. Друмев“ в града доброволци на БЧК демонстрираха спасяване на ранен при 
катастрофа и беше представена статистика за пътните произшествия в областта. 

Гости на демонстрацията бяха областният управител проф. Пенчо Пенчев, под чийто патронаж се проведе инициативата, зам.-
директорът на областната дирекция на МВР комисар Христо Христов и началникът на охранителна полиция комисар Стефан Николов.

На 15 ноември във всички храмове на областта бе отслужена панихида за пострадалите при пътни инциденти с благословията 
на Митрополит Григорий. 

произшествия и за проявена хуманност и човеколюбие, областната организация на БЧК връчи почетни грамоти на началника 
на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Николай Недялков и на началника на РУ ПБЗН Владимир Кацарски.

Кърджали
13 ноември 2015 г.

По повод Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни 
произшествия областната организация на БЧК организира поредица от срещи 
с представители на различни поколения и ги запозна с основни правила при 
оказването на първа помощ на пострадал при пътен инцидент. 

Обучението на жителите на село Пчеларово, община Черноочене, проведоха специалистите на БЧК Пламен Латунов и 
Ламбрета Анастасова. За най-малките – децата от детска градина „Зора“ в село Минзухар, демонстрации по оказване на първа 
помощ при различни видове наранявания направи доброволката от „Екип 254“ Маргарита Пенева.
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„Заедно за съпричастността“

София
13 ноември 2015 г.

Българският Червен кръст бе домакин на кръгла маса на тема „Кардиологична 
хибридна телерехабилитация – международна практика и развитие“, организирана 
съвместно със Съюза на българските медицински специалисти, под патронажа на 
посолството на Република Полша в София.

Събитието официално откри Н. Пр. г-н Кшищоф Краевски, извънреден и 
пълномощен посланик на Република Полша в България. Председателят на БЧК 
Христо Григоров приветства участниците във форума и им пожела успех в работата.

По време на кръглата маса бе направен исторически преглед на развитието 
на кардиорехабилитацията в България, беше разгледана темата за същността 
на кардиологичната телерехабилитация и бяха представени преимуществата на 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Варна
10 ноември 2015 г.

Българският Червен кръст и мрежата от областни информационни центрове в страната стартираха съвместна информационна 
кампания „Заедно за съпричастността“, насочена към уязвимите социални групи. Кампанията е в подкрепа на представителите 
на уязвимите групи и ще се реализира от всички 28 информационни центъра на територията на цялата страна.

В поредици от срещи в общините ще бъдат представени възможностите, които 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ предоставя 
за финансиране на социални проекти, насочени към хора в неравностойно 
положение. Експерти на областния информационен център ще обучават 
координаторите и доброволците на БЧК, които по време на реализиране на 
програмата за предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ще 
информират нуждаещите се и за мерките в подкрепа на хората в неравностойно 
положение - възможност да ползват социални трапезарии, домашни помощници, 
лични и социални асистенти и други социални услуги.

Във варненска област кампанията „Заедно за съпричастността“ ще се проведе 
от 11 до 25 ноември 2015 г., в рамките на информационни срещи под надслов 
„Възможности за европейско финансиране през 2015/2016 г.

Търговище
16 ноември 2015 г.

Националната инициатива „Заедно за съпричастността“ стартира с 
пресконференция за местните медии, където бе разяснена нейната цел - по 
време на кампанията по раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещите 
се, доброволците и служителите на БЧК да бъдат подготвени да им предоставят 
актуална информация за възможностите за заетост, квалификация, достъп 
до социални и здравни услуги и др. Предстоят поредица обучителни срещи в 
общините, организирани от областния информационен център и от БЧК.

Кърджали
16 ноември 2015 г.

Кампанията „Заедно за съпричастността” бе представена пред медиите в 
офиса на областния информационен център. Бяха презентирани концепцията, 
материалите и графикът за провеждане на инициативата. Представена бе новата 
оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане.

До 20 ноември в двете общини с най-голям брой бенефициенти в областта – 
Кирково и Кърджали, ще бъдат проведени информационни срещи, по време на 
които експерти на областния информационен център ще обучат координаторите и 

Международна практика и развитие на кардиорехабилитацията

иновативните методи в кардиологичната рехабилитация, включително статистиката и финансовите аспекти.
В програмата участваха изявени специалисти и видни учени в областта на кардиологичната рехабилитация от Полша и 

България, представители на Полското кардиологично дружество и на Българското дружество по кардиология. 
Модератори на форума бяха проф. д-р Асен Гудев, председател на Съюза на българските медицински специалисти и доц. 

д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК.
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Световен ден за превенция на диабета
Враца
14 ноември 2015 г.

По повод Световния ден за превенция на захарната болест, 25 доброволци от Бяла Слатина, работещи по проект 
„Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”, присъстваха 
на лекция, по време на която бяха запознати с начина за откриване на заболяването и с основни правила за предотвратяване 
на критични състояния на страдащите от диабет.

Добрич
14 ноември 2015 г.

БЧК и БМЧК се присъединиха към кампанията на „Abott diabetis care” за безплатно 
изследване на кръвната глюкоза. Доброволци на БМЧК, заедно с представители 
на други неправителствени организации, на три пункта в града помагаха на 
медицинските лица, които извършват процедурите, и раздаваха информационни 
материали на гражданите.

доброволците на БЧК, за да могат по време на раздаване на пакети с храни и продукти на най-нуждаещите се, да им предоставят 
информация и за възможностите, които европейските програми им дават в сферата на социалните услуги.

Габрово
16 ноември 2015 г.

Националната кампания стартира с пресконференция с участието на 
регионалните медии, след което се проведе и първата информационна среща с 
доброволци на БЧК и представители на институции и неправителствени организации 
от областния град.

До края на седмицата информационни срещи ще бъдат проведени и в 
общинските центрове Трявна, Дряново и Севлиево. Координатори и доброволци на 
БЧК, представители на неправителствения сектор и всички ангажирани в социалната 

Награда за партньорство
София
11 ноември 2015 г.

На деветата национална среща по проект “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, който обедини усилията на 
държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общопрактикуващите лекари, 
здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции за намаляване на детската смъртност и подобряване на здравната 
информираност сред обществото, Българският Червен кръст получи почетна грамота. Отличието се дава за подкрепата на 
проекта и за активната работа на доброволците на БЧК в цялата страна за популяризиране на ползата от имунизациите и за 
ваксиниране на застрашени групи от населението.

София
12 ноември 2015 г.

За пета поредна година Българският Червен кръст и Самекс ЕООД стартираха 
в помощ на уязвими деца съвместна Коледна благотворителна кампания „Дари 
надежда“. Инициативата е част от международната програма на KFC „Add Hope”. 

До 3 януари 2016 г. във веригите ресторанти на KFC, Dunkin Donuts и Nordsee в 
цялата страна ще се набират средства за осигуряване на безплатен топъл обяд в 
училище за нуждаещи се български деца - сираци, безпризорни, деца на самотни 

сфера, имащи пряк достъп до най-нуждаещите се, ще бъдат подготвени да им предоставят актуална информация, свързана 
с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и възможностите за социално включване и трудова интеграция. 

ФОНДОНАБИРАНЕ

„Дари надежда“

родители и деца от социалнослаби семейства. 
Средствата ще се даряват чрез отчисления на процент от продажбата на собствени продукти на компанията и от дарения 

на клиенти и служители на касите в ресторантите от трите вериги на територията на страната. До сега, за 4 години, Самекс 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ЕООД е предоставил 154 323 лв. за реализиране на Програма „Топъл обяд“ на БЧК, която стартира преди 11 години и до 
момента е подпомогнала 11 200 деца. 

Благодарение на съвместните усилия на членовете на „Партньорска мрежа за  благотворителност“, през учебната 2015/2016 
г., на територията на 26 области в страната, 1 650 деца от социалнослаби семейства ще получават всеки учебен ден безплатна 
топла храна в училище.

Взаимно сътрудничество
Кюстендил
13-15 ноември 2015 г.

Областната организация на БЧК организира съвместна среща между доброволци 
на БМЧК – Кюстендил и доброволци на Македонския младежки Червен кръст в 
Крива Паланка. 

Представители на двете младежки организации по интересен интерактивен начин 
- чрез игри и работа по групи, взаимно се запознаха с дейностите, които изпълняват.

Обучение на доброволци

Враца
13-15 ноември 2015 г.

Доброволци от клубовете на БМЧК във Враца, Мездра, Мизия и селата Зверино, 
Борован и Хайредин преминаха обучение по основни знания за Червения кръст 
и за БЧК, за структурата на организацията и за основни документи. Възложена им 
бе задача да актуализират плана на дейностите си до края на 2015 г. и да планират 
инициативи за отбелязване на 95-годишнината на БМЧК, след което работиха в 

Превенция на зависимости
Ямбол
ноември 2015 г.

Даниела Иванова, доброволец на БМЧК, се срещна с ученици от професионалната 
гимназия по земеделие “Хр. Ботев” в града. Тя ги запозна с групите психоактивни 
вещества и въздействието им върху човешкия организъм – ефект и рискове. Темата 
предизвика интерес и след приключване на лекцията допълнително бяха обсъдени 
въпроси, свързани с опасностите от употребата на психоактивни вещества.

три обучителни модула - превенция на зависимости, здравословно хранене и социално-помощна дейност. Всяка от групите 
трябваше да планира информационна кампания по модула, в които работи, а доброволците в групите за превенция на 
зависимости и здравословно хранене проектираха и рекламни листовки, необходими за осъществяване на кампаниите. 

Очертани бяха основните линии на бъдещи съвместни контакти. Планирана е и следващата среща - през декември в Крива 
Паланка, където ще се работи по темите „Превенция на зависимости” и „Първа долекарска помощ”.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Отчетна кампания 2015/2016

Ямбол
16 ноември 2015 г. 

В съответствие с Устава на Български Червен кръст и с изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко 
веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта 
на следващата, поредната отчетна кампания на БЧК е в ход от октомври 2015 г. и ще приключи през май следващата година.

Проведоха се отчетните събрания на дружествата на БЧК „Дълголетие” към квартален клуб “Граф Игнатиев” и „Хале” към 
квартален клуб „Хале”. Като гости на форумите присъстваха председателите на двата квартални клуба – Димитър Щерев и 
Калинка Динева и Добриела Праматарова - специалист в БЧК - Ямбол.
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Бюлетин
Преди началото на събранията с едноминутно мълчание бе почетена паметта 

на загиналите при терористичните атаки в Париж. В съответствие с дневния 
ред, делегатите приеха с пълно единодушие годишните отчети за работата на 
дружествата през 2015 г. и предложените от ръководствата планове за дейността 
през 2016 г. В допълнение бе предложено и прието през следващата година двата 
клуба по график да организират провеждането на обучения по първа помощ и 
реакция при кризи за членовете на дружествата. Инициативите са продиктувани 
от необходимостта да бъдат повишени компетентността, уменията и готовността на 
доброволците за адекватно поведение преди, по време и след кризисни ситуации 
от различен характер.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Заедно в игри и занимания
София
14 ноември 2015 г.

По покана на Англо-американското училище в столицата Бежанско-мигрантската служба на БЧК организира спортен 
празник за деца бежанци в учебното заведение. В инициативата участваха над 20 деца на възраст между 6 и 14 години, 
настанени в приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в кв. Овча купел и кв. Военна рампа, както и деца 
на бежански семейства, живеещи на външни адреси в столицата.

Заедно със свои връстници от училището, децата играха футбол и баскетбол, рисуваха и получиха подаръци. 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Научно-практическа конференция по водно спасяване

Варна
11 ноември 2015 г.

Като част от отбелязването на 
130-годишнината от създаването на БЧК 
– Варна, Дружеството на специалистите 
по водно спасяване и областната 
организация на БЧК проведоха научно-
практическа конференция по водно 
спасяване в арт-салона на радио Варна. 
Председателят на БЧК-Варна Илия Раев 
поздрави участниците и им пожела 
ползотворна работа. Като представител 

на домакините, Лаврентий Силов сподели пред участниците успехите на варненската водноспасителна служба през последните 
50 години, а доц. Христо Бозов и колегите му от Военномедицинска академия представиха опита си в областта на морската 
медицина. Специалисти запознаха присъстващите с леководолазното дело в помощ на водното спасяване, с мъртвото течение 
и обучението на спасителите за действие в такава ситуация, с използването на специални игри при подготовката на водни 
спасители за море. Председателят на конференцията доц. д-р Димитър Ставрев представи доклад на тема: „Професиограма 
на водния спасител. Физични данни“.
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Бюлетин
Водноспасителната служба отчете сезон 2015 

Благоевград
4, 5 ноември 2015 г.

На работна среща Водноспасителната 
с лу жб а  н а  БЧ К  отч ете  ус лу гата 
„Екип водноспасителни кадри за 
обезпечаване водноспасителната 
дейност на охраняеми морски плажове, 
плувни басейни и водни паркове“ през 
сезон 2015 г. Работата си представиха 
директори на 10 областни организации 

„Приятели с водата”

Велико Търново
16 ноември 2015 г.

Областната организация на БЧК 
проведе обучение на преподавателите 
в III и IV клас на СОУ „А. Каралийчев” в 
Стражица по прилагането на програмата 
по превенция „Приятели с водата”. 
Те получиха специалните помагала и 
пособия, които ще запознаят малките 
ученици как безопасно да играят във и 
около водните площи.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

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

Благодарност за професионализма 

Ловеч
6 ноември 2015 г.

Във връзка с проведена мащабна спасителна акция в района на Крушунските водопади край Летница, в която заедно 
със служители на областната дирекция на МВР-Ловеч и с екипи от няколко регионални дирекции „Пожарна безопасност и 
защита на населението”, участваха и планински спасители от отрядите на ПСС към БЧК в Ловеч и Троян, директорът на ОД 
МВР-Ловеч старши комисар Иван Пепелджийски изпрати благодарствено писмо до председателя и до генералния дриектор 
на БЧК и до директора на ПСС.

„Високият обществен авторитет на Българския Червен кръст се дължи и на всички Вас. Благодаря Ви, че с поведение 
и себеотдаденост показахме заедно на нашето общество какво значи да служиш на достойна кауза и дадохме пример за 
сътрудничество, работа в екип и хуманност.” – се казва в писмото. 

на БЧК и отчетоха тенденция към увеличаване на броя на сключените договори със стопани на охраняеми водни площи. 
Интерес предизвика моделът на БЧК-Видин за изпълнение на услугата в области от вътрешността на страната, който би могъл 
да се приложи и на други места.

На състоялата се дискусия участниците обсъдиха възможностите за оптимизиране на услугата и за разширяване на 
обхвата й.


