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Бюлетин
НАВСЯКЪДЕ ЗА ВСЕКИ

Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец

Столичната организация на БЧК 
отбеляза Международния ден на 
Червения кръст и Червения полумесец 
с тържество в сградата на БЧК. Гости 
на събитието бяха председателят 
на червенокръстката организация 
Христо Григоров, зам.-генералният 
директор д-р Славита Джамбазова 
и  главният секретар д-р София 
Стоименова. Председателят на СО на 
БЧК проф. Здравко Маринов сподели 
удовлетвореността си от добрата работа 
през годината и подчерта, че голямото 
богатство на организацията са нейните 

София
10 май 2016 г.

Велико Търново
10 май 2016 г.

Доброволци от младежката организация на БЧК във Велико Търново бяха 
отличени по повод Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец 
със старопрестолни грамоти от община Велико Търново за активна и отговорна 
доброволческа дейност. Наградите бяха връчени от зам.-кмета на областния град 
Ганчо Карабаджаков и от началника на социалния отдел Росица Димитрова.

Грамоти за отговорна и успешна работа при организиране на благотворителни 
кампании и събития получиха директорът на ОС на БЧК – Велико Търново Димитър 
Русев и специалистът по младежка дейност Зорница Стоянова.

доброволци. Изтъкната бе значимата роля на столичната организация на БЧК в обществения живот на София, а деца от 
Националния дворец на децата поздравиха участниците с много настроение, песни и народни танци още в началото.

За активна дейност през 2015 г. бяха отличени най-заслужилите деятели на организацията. Наградите връчиха председателят 
на СО на БЧК проф. Здравко Маринов, директорът на организацията Петранка Недялкова и председателят на БМЧК Мария 
Христова, които с много уважение и топли думи откроиха приноса на всеки от наградените. Специалната изненада бяха красиви 
плакети, които получиха най-активно работилите доброволци и ръководителите на екипи, реализирали проектите „Бъди 
добрият герой” и „Приятели на деца и младежи от аутистичния спектър”. Обявени бяха и резултатите от първия литературен 
конкурс за доброволци на организацията „Ангелът на добротворчеството – царица Елеонора”. Зам.-директорът на СО на 
БЧК Спаска Тасева и председателят на журито Ценцерушка Андреева връчиха наградите на победителите, след което бяха 
прочетени и наградените творби.

Вълнуващ израз на добротворчеството, вдъхновяващо делата на всички червенокръстци, беше пантомимичният етюд 
„Сърце” от спектакъла „Предай нататък усмивка, а не сълза”, изпълнен от детска киностудия с художествен ръководител Цвети 
Лозанова. С обща снимка за спомен приключи празничната вечер, посветена на най-големия червенокръстки празник. 

Благоевград

По случай празника на ЧК/ЧП, в ОС на БЧК – Благоевград, се проведе 
международна среща с 33 младежи от 10 различни страни /България, Македония, 
Албания, Литва, Испания, Азербайджан, Армения, Гърция, Румъния и Йордания/. 
Събитието се състоя благодарение на Фондация АДРА България. На мероприятието 
беше представена дейността на Български Червен кръст и работата на доброволците. 
Обсъдиха се теми, свързани с развитието потенциала на младите хора: образование, 
възможности за работа, здравеопазване, междукултурни различия, толерантност 
и дискриминация. На финала доброволците от БМЧК - Благоевград представиха 
своите умения и знания по първа долекарска помощ.
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Ямбол

В града отбелязаха 8 май под мотото “Навсякъде за всеки” с поредица от 
инициативи. Денят стартира с поклонение на доброволци и служители на БЧК на 
паметната плоча на ямболската червенокръстка организация. 

По повод 95-годишния юбилей на БМЧК във фоайето на НЧ „Съгласие 1862” – 
Ямбол бе представена благотворителна изложба „Бъди добър” на Денка Георгиева, 
доброволец на БМЧК – Стралджа. Тя е самоук художник, който твори икони, рисува 
живопис, рисува върху кратуни, използва техника за рисуване с пирограф върху 
дърво и др. Набраните средства от изложбата ще бъдат дарени на деца в риск от 
община Стралджа.

Организирано бе и тържествено награждаване с отличия на БЧК за 
червенокръстки деятели с принос в развитието на областната организация. Д-р Антоанета Антонова, председател на ОС на 
БЧК – Ямбол, поздрави членовете, доброволците, симпатизантите и партньорите на организацията по повод световния ден 
на Червения кръст и Червения полумесец. 

Вокално-инструментална група “Сантимент” изпълни популярни български песни и създаде добро настроение на всички.

София
11 май 2016 г.

На т ържес твената церемония 
омбудсманът на Република България 
Мая Манолова връчи на председателя 
на БЧК Христо Григоров приза „Добро 
сърце“ за генералното партньорство 
на организацията при реализирането 
на Националната кампания „Великден 
за всеки“ – „Дари празник за баба и 
дядо“. На събитието присъстваха всички 
партньори и дарители, подкрепили 

София
12 май 2016 г.

В централата на Българския Червен 
кръст се състоя официалното представяне 
на номинациите в област дарителство за 
“Награди Евлогий и Христо Георгиеви”. 
Право на номинация имаха български 
граждани, които са извършили значими 
дарения или са реализирали обществено 
значими каузи. БЧК излъчи своя кандидат 
за престижната награда в лицето на Иван 

БЧК с приз „Добро сърце“

ДАРИТЕЛСТВО

кампанията, които получиха почетни статуетки, плакети и медали - кметове, министри, бизнесмени, медии, ръководители 
на обществени, частни и работодателски организации, граждани, доброволци и много съмишленици на благородната 
инициативата. 

В рамките на три седмици бяха събрани близо 1 милион лева, от които 650 хиляди парични средства и хранителни продукти 
за 360 хиляди лева. Благодарение на кампанията ваучери за хранителни продукти получиха 32 500 пенсионери, които могат 
да пазаруват в 5000 обекта в цялата страна до края на м.юни. 

Номинация на БЧК в категория „Дарителство” за „Награди Евлогий и Христо Георгиеви”

Анев - български инжeнер-химик от Хайделберг, бивш преподавател в ХТМУ София, и най-щедрият дарител на Български Червен 
кръст. По волята на починалата си съпруга той дарява наследството й в размер на 205 000 евро за медицинско оборудване за 
животоспасяващи процедури за лечение на деца с тежки заболявания. Другите две номинации са съответно за Иван Станчов 
(български дипломат) и за сем. Софка и Жельо Желеви. 
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Доброволците, обучени по програма “ХЕЛФИ” - Евгени Сотиров и Иван Савов, 
изнесоха своята заключителна лекция в първи клас на 5 СОУ “Георги Измирлиев”. 
Програмата обхваща 13 учебни часа и целта и беше да спомогне за преодоляване 
на предизвикателствата, пред които се изправят децата в България. Тя ги учи на 
основни умения по първа долекарска помощ при различни видове наранявания - 
порязвания, изгаряния, отравяния, счупвания, кървене от носа и т.н. В последната 
си лекция децата показаха какво са научили и получиха заслужено грамоти за 

Благоевград
11 май 2016 г.

В СОУ „Отец Паисий“ – Кърджали приключиха учебните сесии по първа помощ с 
ученици от трети клас. В рамките на два месеца малчуганите имаха възможността да 
се докоснат до разказите на духчето „Хелфи“ за перипетиите, през които преминават 
неговите приятели и как взаимно си помагат, оказвайки си първа помощ. По време 
на откритите уроци децата, чрез игри, самостоятелна работа и практически занятия, 
успяха да затвърдят знанията си по първа помощ. Доброволките Мирослава 
Пенева и Неда Калчева връчиха сертификати на своите нови приятели за успешно 
преминато обучение по програма „Хелфи“ на БМЧК и им пожелаха да бъдат все 
така любознателни и да бъдат следващите млади доброволци, разпространяващи 
знания по първа помощ.

Кърджали
10 май 2016 г.

БЧК и БМЧК организираха специално парти за 15 абитуриенти от пазарджишката 
структура. Завършващите училище доброволци, получиха поздравления и подаръци от 
Секретариата на пазарджишката организация. Имаше много изненади и забавни игри.

Гости бяха д-р Елена Петрова – председател на ОС на БЧК – Пазарджик, инж. Живко 
Дишков – директор на ОС на БЧК – Пазарджик, както и служители, и доброволци.

Пазарджик
12 май 2016 г.

Събитието бе открито от медийния експерт и един от инициаторите на идеята да бъде възродена паметта за делото на Евлогий 
и Христо Георгиеви Христо Тучев, последван от председателя на БЧК Христо Григоров, който изтъкна колко е важно да бъдат 
посочвани живите примери, които имаме днес: „Хубаво е тези хора да бъдат показвани. Това действа възпитателно на нашите деца.” 
За номинирания Иван Анев, който дарява наследството си чрез БЧК, Григоров заяви: „Един от добрите хора, които показаха, че в 
България дарителството съществува в душата на българина. Трябва да продължаваме да поддържаме този дух, тази ценностна 
система.” Силва Зурлева, главен консултант на Нова телевизия и член на Управителния съвет на Нова Броудкастинг Груп, и гуверньорът 
на Ротари България Нина Митева, станаха посланици на добра воля и получиха почетни плакети от Организационния комитет. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

„Хелфи“

БМЧК изпрати абитуриентите от випуск 2016

По традиция и тази година БЧК и БМЧК – Видин, подпомогнаха абитуриенти 
сираци и полусираци. Съвместно с Дамски Лайънс клуб „Вида” – Видин, бе проведен 
благотворителен бал. На събитието присъстваха представители на Ротари клуб – 
Видин, Инър Уил клуб - Видин, Дамски лайънс клуб „Бъдин” и др. Събрана бе сумата 
4920 лв., която ще се разпредели между 25 абитуриенти от областта.

За доброто настроение на всички присъстващи се погрижи танцов състав 
„Мъндри ле”.

Видин
април 2016 г.

Благотворителен бал

представянето си. Доброволците бяха подготвили изненада за малките си приятли, с които им беше трудно да се разделят. 
Освен лакомства те получиха и колаж със снимки от обучението за спомен.
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Кърджали
11 май 2016 г. 

По време на патронния празник на ПГТХВП “Св. Св. Кирил и Методий” в Момчилград 
дългогодишни доброволци на Българския младежки Червен кръст и възпитаници на 
гимназията получиха благодарствени адреси от ОС на БЧК - Кърджали за безкрайната 
всеотдайност и безценна подкрепа през годините. По време на тържеството 
доброволците на БМЧК от клуб „Надежда“ се насладиха на празнична торта със знака 
на 95-годишния юбилей на младежката организация.

Кърджали 
10 май 2016 г. 

Доброволци на БМЧК стартираха провеждането на ателиета по психосоциална 
подкрепа с ученици от осмите класове на СОУ “Отец Паисий“ в Кърджали. 
Инициативата се реализира в рамките на проект “Знанието побеждава агресията 
и насилието” на БМЧК – Кърджали, финансиран от Фонд “Мисли глобално, 
действай локално” на БМЧК. В рамките на три учебни часа темите “Емоции”, 
“Стрес” и “Взаимоотношения” ще бъдат представени на осмокласниците чрез 
теоритични знания, игри и дискусии. Предстои стартиране на ателиета по 
психосоциална подкрепа в СОУ “Васил Левски“ – Крумовград, ОУ “Д-р Петър 
Берон“ – Момчилград, и СОУ “Васил Левски – Ардино“.

Дунавски спортен празник „Мама, татко и аз“

Силистра
15 май 2016 г.

В района на обновения Дунавски парк ОС на БЧК – Силистра, заедно с НПО „За 
по-добра и красива Силистра“, община Силистра и РЗИ – Силистра, организираха 
спортен празник за жителите на града. 

Спортният празник започна с масов крос „Мама, татко и аз“ и продължи със 
забавни спортни игри – теглене на въже, надбягване с чували и футбол на малки 
вратички. Между състезателните игри имаше и атрактивни представяния на 
местните спортни клубове по бойни изкуства, а доброволците на ДЕРБАК – Силистра, 
направиха демонстрации по първа долекарска помощ.

Всички участници получиха награди, осигурени от организаторите и от фирми 
партньори. 

Признание

Ателиета по психосоциална подкрепа

Благоевград

Доброволците от клуба на БМЧК в Кресна организираха инициатива за 
набиране на хранителни продукти от първа необходимост за великденски 
пакети. Събраните дарения от фирми и хранителни магазини, бяха раздадени 
от младежите на над 120 души – възрастни и самотни хора над 85-годишна 
възраст, както и на социалнослаби семейства от града и от селата Брезница, 
Градешница и Сливница.

Великденски инициативи

Ямбол

Доброволци от БМЧК – Болярово, СОУ “Д-р Петър Берон”, посетиха дома 
за стари хора и дома за възрастни хора с умствена изостаналост в село Воден 
по повод Великден. Доброволците организираха в училище благотворителна 
акция и събраха яйца и козунаци, които поднесоха на обитателите на домовете 
в знак на почит и уважение. Възрастните хора бяха трогнати от милия жест и 
поздравиха доброволците с народни песни.
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Добрич
12 май 2016 г. 

ОС на БЧК – Добрич, проведе учебно 
занятие по бедствия, аварии и кризи в 
детска градина в село Стожер. Казусът 
беше пожар в ел.табло, евакуация на 
персонал и деца по групи от четирите 
евакуационни изхода на сградата, 
оказване на първа психосоциална 
подкрепа от доброволци на ДЕРБАК и на 
първа долекарска помощ от доброволци 
на БМЧК.

Участие в учебното занятие взеха и 

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

Благоевград
8 май 2016 г. 

Обучение на тема „Спасяване в бързотечаща вода” се проведе на р. Струма в района на кресненското дефиле. Целта бе 
членовете на МАЕ да надградят своите умения и знания за реакция при бедствия, аварии и кризи и по-специално за реакция 
по време на наводнения и в бързотечаща вода. Инструктори на обучението бяха членове на рафтинг клуб „Рефлип”, с които БЧК 
работи по превенция от 2011 г. 

децата, и персоналът на детската градина, служители на Второ районно управление на МВР, районна служба ПБЗН при община 
Добричка, Здравна служба – с. Стожер, доброволци на ДЕРБАК, БМЧК и доброволци по проекта „Да помогнем заедно на хората 
от третата възраст”.

След приключване на учебното занятие бе направена презентация на тема „Готовност за бедствия” и беше прожектиран филм 
за националното учение на доброволните екипи при БАК – „Каварна-2013”. На присъстващите бяха раздадени и информационни 
материали по темата.

„Спасяване в бързотечаща вода”

Велопоход
Монтана
14 май 2016 г.

По повод отбелязването на седмицата за пътна безопасност в града стартира велопоход, в който се включиха ученици 
от местните училища, родители, учители и желаещи да подкрепят инициативата на областна администрация – Монтана и на 
регионалния инспекторат по образованието, със съдействието на областна дирекция на МВР – Монтана, и БЧК – Монтана.

Участниците във велопохода се движиха по централни кръстовища в града, а доброволци от МАЕ следяха маршрута в 
готовност да окажат първа долекарска помощ. В една от почивките те проведоха и демонстрация по спасяване на пострадали 
при пътни инциденти. Велопоходът завърши с обща снимка и грамоти за участниците.

Готовност за бедствия
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Бюлетин

Велико Търново
14-15 май 2016 г.

Проведе се XV национален турнир 
по водно спасяване на името на 
„Любен Кантарджиев“. Организатори 
на турнира бяха ОС на БЧК – Велико 
Търново, дирекция „Водноспасителна 
служба“ при БЧК, плувен клуб „Етър“, 
община Велико Търново, туристическо 
дружество „Трапезица“ – 1902, и ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“.

В състезанието участваха 10 отбора 
от цялата страна, разделени в шест 

Национален турнир по водно спасяване „Любен Кантарджиев”

възрастови групи. На първо място се класира отбора на София с ръководител Пламен Харизанов. Наградите и тази година 
бяха осигурени от SPEEDO и от община Велико Търново, а на победителите лично ги връчи Любен Кантарджиев-внук.

Кърджали
10-11 май 2016 г.

В  о б щ и н и т е  Ч е р н о о ч е н е  и 
Момчилград се проведоха заключителни 
водни празници по програмата за 
превенция на водния травматизъм 
„Приятели с водата“. Основната цел 
на програмата за превенция на БЧК е 
децата да бъдат запознати с водата, да 

Водни празници

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Ловеч
5 април – 12 май 2016 г. 

Секретариатът на ОС на БЧК – Ловеч, 
проведе втори курс „Воден спасител 
на плувни басейни и водни паркове”, 
„Воден спасител на открити водни 
площи и море” и „Млад спасител”. Десет 
кандидати положиха успешно изпит по 
теория и практика. 

Курс за водни спасители

се научат да контактуват безопасно с нея и да придобият животоспасяващи знания и умения.
С много ентусиазъм и желание деветдесет третокласници от СОУ „Христо Смирненски“ – с. Черноочене, и СОУ „Н.Й. Вапцаров“ 

–Момчилград, под формата на викторина и забавни игри, демонстрираха натрупаните знания по теми, свързани с правилата 
за водна безопасност около дома, басейна, плажа и във вътрешните водоеми. 

За своето старание децата получиха символични награди – грамоти, книжки за оцветяване и ключодържатели. Наградите 
са предоставени от дирекция „Водноспасителна служба” към БЧК.

ОС на БЧК – Кърджали, благодари на училищните ръководства за успешната реализация на програма „Приятели с водата“през 
учебната 2015/2016 година.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Лора Пеева; графичен дизайн: Майя Маслинкова

Тел: 81 64 721, 81 64 866
e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg


