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Женевските конвенции
Преди 152 години, на 22 август 1864 г., 12 европейски държави подписаха 

“Женевската конвенция за подобряване на условията на ранените на въоръжените 
сили в страната”. Документът, вдъхновен от идеите на Анри Дюнан, положи основите 
на съвременното международно хуманитарно право. Тези норми създадоха 
задълженията да се полага грижа без дискриминация към всички ранени и болни 
на бойното поле, регламентираха отношението към медицинския персонал, 
оборудването и медицинската апаратура чрез защитната емблема на Червения 
кръст, основана година по-рано. Така се положиха основите за създаване на 
универсални правила за защита на жертвите на конфликти.

Днес Червеният кръст, като най-голямата хуманитарна организация в света, 
стои на страната на най-уязвимите и в челните редици за защита на основните 
права на човека. 

Дейността по разпространението на познания за международното хуманитарно 
право е задължение за Българския Червен кръст по силата на Закона за БЧК 
и съгласно Устава на БЧК, в съответствие с поетите от Република България 
ангажименти по Женевските конвенции от 1949 г. и техните Допълнителни 
протоколи от 1977 г. Нашата организация работи активно за популяризиране 
на нормите на международното хуманитарно право и на ролята и основните 
принципи на червенокръсткото движение, оказва консултативно и информационно 
съдействие на българските държавни институции в усилията им за оповестяване, 
прилагане и усъвършенстване на съществуващите международни хуманитарно-
правни разпоредби.

ЧЕСТВАНИЯ

БЧК активно съдейства за изпращането на хуманитарна помощ от България за Македония

Българската държава предостави хуманитарна помощ на Република Македония 
за преодоляване на последствията от природното бедствие, сполетяло страната 
на 6 и 7 август.

С три камиона бяха извозени палатки, походни легла, гумени ботуши, защитни 
комплекти, кабелни и електросилови мрежи, лопати, гребла, кирки, кофи и метални 
колички, дезинфектанти и почистващи препарати, латексови ръкавици, водни 
помпи, бензинови електроагрегати, минерална вода и детски памперси. Общата 

София
16 август 2016 г.

ПОДКРЕПА В БЕДА

стойност на помощта, осигурена от МВР, МО, МРРБ, МТИТС, МЗХ и МЗ, както и от БЧК е близо 120 хил. лева.
„Предвид създадената тежка ситуация след наводнението в Скопие и полученото искане за помощ от страна на Република 

Македония, нашето правителство взе решение да предостави материалната помощ. Осигурили сме почти всичко, което колегите 
поискаха”, каза главен комисар Николай Николов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР. Той 
подчерта изключителното съдействие на Българския Червен кръст за бързото доставяне на материалите до Скопие.

Предоставянето на помощта е израз на съпричастността на България към трагедията, сполетяла народа на Република 
Македония. Страната ни беше първата, която изпрати спасителни екипи в Скопие в деня след бедствието, за да подпомогне 
местните власти и на населението за по-бързото възстановяване.

Във връзка с бедствената ситуация и необходимостта от спешно подпомагане на пострадалото население, още в първите 
часове след разрушителното наводнение Българският Червен кръст предостави на Македонския Червен кръст финансова 
помощ в размер на 5 хил. евро.
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С едноминутно мълчание и вой на сирените на линейки, точно в 12.00 часа пред 
Военномедицинска академия бе почетена паметта на загиналите при спасяване 
на човешки живот медици. Представители на БЧК, под ръководството на главния 
секретар на организацията д-р София Стоименова, се включиха в отбелязването 
на Деня на спасението и поднесоха венец пред паметника на загиналите спасители 
заедно с представители на Министерство на здравеопазването, Български лекарски 
съюз, Военномедицинска академия, в. „Български лекар” и др.

„На 15 август 1963 г. д-р Стефан Черкезов спасява 47 души от пламнал автобус и 
на следващия ден умира от тежки изгаряния. Датата на неговия подвиг се отбелязва 
от 2005 г., като от 2013 г. се чества като Национален ден на спасението. Нашата 
амбиция е този ден да стане Европейски ден на спасението.” – каза при откриването 
на ритуала д-р Тотко Найденов, главен редактор на в. „Български лекар”. 

БЧК се преклони пред паметта на загиналите спасители

Заедно за толерантност и свобода

София
15 август 2016 г.

Фестивалът на толерантността, организиран от Quadrant Beverages/Pepsi, Euro-
hold (Mazda & Fiat), Ню Бояна, Столична община и посолството на Израел в България, 
ще бъде открит на 17 септември 2016 г. с концерт на световноизвестния израелски 
музикант Идан Райхел на открита сцена в Киноцентър Бояна. Уникалното шоу е микс 
от фолклор с различни ритми и на различни езици и е послание към обществото за 
един по-добър и по-свободен свят. 

Десет процента от приходите от билети ще бъдат дарени на Българския Червен 
кръст за осигуряване на безплатен топъл обяд в училище за нуждаещи се деца от 
София.

ПОЛЗОТВОРНО ПАРТНЬОРСТВО

19 август 2016 г. Всяка година на 19 август отбелязваме Световния ден на хуманитарните 
дейности. Денят е признание към хуманитарните работници, които с риск на живота 
си изпълняват своята дейност, към духа на хуманизма и призив към хората в защита 
на един по-хуманен свят.

Световният ден на хуманитарните дейности (СДХД) е обявен от Общото събрание 
на ООН през декември 2008 г. и се отбелязва за първи път през август 2009 г. Датата 
19 август е годишнината от бомбардировките на Хотел Канал през 2003 г. в Багдад, 
където двадесет и двама хуманитарни работници на ООН са загубили живота 
си, включително, Върховният комисар на ООН за правата на човека и специален 
представител на генералния секретар за Ирак, Серджо Виейра де Мело.

Денят е повод да отдадем почит на хуманитарните работници, които рискуват 

Световен ден на хуманитарните дейности

живота си, докато помагат на пострадалите от войни и природни бедствия по целия свят.
Това е повод да напомним колко е важно да се спазва международното хуманитарно право.
Този ден е в памет на всички хора, които са загубили живота си оказвайки хуманитарна помощ и за отбелязване на духа, 

който вдъхновява хуманитарните дейности по целия свят.

Във връзка с предстоящото събитие в „Ню Бояна Филм Студиос“ се състоя премиера на документалния филм за Идан Райхел 
„Мост на надеждата“. На официална среща преди излъчването на филма, той и представители на партниращите си организации 
информираха, че целта на концерта е да обедини чрез музиката хора от различен произход за каузата на толерантността, да 
покаже света като по-добро и по-красиво място, изпълнено с надежда, любов и разбирателство между хората без значение от 
тяхната вяра, социално положение или цвят на кожата.

На срещата присъстваха Ярив Лърнър, главен изпълнителен директор на Ню Бояна Филм Студиос, Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан, 
посланик на Израел в България, Тамир Шабат, изпълнителен директор на Quadrant Beverages/Pepsi в България, директорът на 
Столичната организация на БЧК Петранка Недялкова и Екатерина Борисова, координатор на програма „Топъл обяд“.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Добрич
август 2016 г.

Областната организация на БЧК успешно си партнира с „Българска хранителна 
банка”. През първата десетдневка на август са подпомогнати с близо 500 кг храни 
56 души в тежко социално положение. На Дома за възрастни хора с деменция в с. 
Опанец, община Добричка, са предоставени 216 кг хранителни продукти.

Грижа към хората в тежко положение

Добрич
август 2016 г.

Първият етап от съвместната благотворителна кампания на БЧК и БИЛЛА-
България „Купи и дари“ приключи. Дарените храни включват олио, захар, брашно, 
ориз и леща. БЧК-Добрич започна предоставянето на продуктите на възрастни 
хора над 65 години, които имат остра нужда от подпомагане. БЧК благодари на 
съгражданите и партньорите си за проявеното човеколюбие.

„Купи и дари“

Пазарджик
15 август 2016 г.

На големия християнски празник „ Успение Богородично” екипи на БМЧК набираха 
благотворително средства пред четири църкви в града – „Света Богородица”, „Свети 
Георги”, „Света Петка” и „Св. Св. Константин и Елена”.

Събраната сума е предназначена за дейностите на младежите за деца в риск.

Фондонабирателни акции „Успение Богородично”

Габрово
15 август 2016 г.

За втора поредна година доброволците на БМЧК ще помогнат на свои връстници 
да пристъпят с усмивка училищния праг. В деня на „Успение Богородично” пред 
православните храмове в Габрово и Севлиево бяха разположени касички за 
дарения, като няколко дни преди това на пункт, със собственоръчно изработени 
благотворителни гривнички, доброволците промотираха инициативата „С усмивка 
на училище”. Набраната от кампанията сума ще бъде използвана за подпомагане на 
деца с нисък социален статус с помагала за първия учебен ден. 

Кюстендил
12-16 август 2016 г.

Доброволци на БМЧК от Кюстендил и младежи-червенокръстци от Крива паланка 
и Ниш участваха в международен лагер, който се проведе в Бобошево. Всички заедно 
обсъдиха дейностите с деца преди и по време на бедствие, темите за здравословния 
начин на живот и първата долекарска помощ. Членът на Университетския аварийно-
спасителен отряд Тимур Костов запозна доброволците с различни алпийски техники, 

Международен младежки лагер
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По повод християнския празник Успение Богородично младежите проведоха благотворителна фондонабирателна акция 
в Дупница с изработени от тях по време на лагера сувенири. Базарът премина успешно, а събраните средства ще бъдат 
предоставени за подпомагане на деца в неравностойно положение.

Домакините от Кюстендил разходиха приятелите си до Седемте рилски езера и до един от символите на България - Рилския 
манастир.

„Предай нататък”
Продължава работата по проекта на областната организация на БЧК „Предай 

нататък”. Акцентът е реализиране на дейност „Позитивиране чрез книги и култура“, 
която дава прекрасни възможности за оказване на психосоциална подкрепа на двете 
групи участници по проекта - възрастни лица и социални работници. Откъсване 
от проблемите на ежедневието и възможност за позитивно съпреживяване 
участниците получиха по време на организираните за тях посещения на два 
концерта и една театрална постановка. Изразиха го с емоционален благодарствен 
адрес до БЧК и театър „Българан“, прочетен в Летния театър на Варна след единия 
от концертите.

През септември предстои посещение на още две театрални постановки. 
На 18 август в библиотеката на читалище „В. Левски“  се проведе и среща-

разговор с варненската писателка Красимира Кубарелова, като предварително на 
участниците бяха осигурени за четене три от нейните книги. Така като форма на 
самопомощ бе преоткрита срещата с хубава книга и споделянето й в група.

Варна
август 2016 г.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

III турнир по водно спасяване „BEACH RESCUE – 2016“

На един от най-известните и посещавани морски плажове по нашето 
Черноморие „Какао“ 36 участници в 9 отбора от Лозенец до Камчия премериха 
сили в тазгодишния III открит турнир за действащи спасители “BEACH RESCUE 2016”.

Целта на надпреварата е да се популяризира водноспасителната дейност, да се 
направи преглед на професионалните качества на водните спасители от плажове 
и плувни басейни по черноморското крайбрежие, да се подобри комуникацията 
между тях и да се обменят опит и специализирани професионални умения. 

Състезанието беше най-очакваното събитие за годината от всички спасители и 
те с хъс демонстрираха своите професионални умения за спасяване на хора при 

к.к. Слънчев бряг
18 август 2016 г.

водни инциденти в три дисциплини - тичане-плуване-тичане, спасяване на давещ се със спасителен буй и отборно спасяване 
на давещ се със спасително въже.

Организатор на събитието беше Водноспасителната служа на БЧК, със съдействието на корпоративните партньри SPEEDO 
и SPORT DEPOT. Гости на „BEACH RESCUE 2016” бяха членът на НС на БЧК и председател на Националната комисия по водно 
спасяване доц. Стоян Андонов, директорът на Водноспасителната служба при БЧК Антон Налбантов, управителят на плаж 
„Какао“ Кирил Спасов. 

Лятно училище по плуване 2016

Поради големия интерес от страна на родителите, за първи път тази година 
ямболската червенокръстка организация успя да организира обучението на деца 
по програма „Лятно училище по плуване” в две групи, като по този начин общият 
брой на обхванатите деца е 28. Това даде възможност малчуганите не само да 
усвоят начални плувни умения, да се запознаят с основните опасности при къпане 
и плуване и с начините за справяне при воден инцидент, но и да се създадат 

Ямбол
19 август 2016 г.
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С грижа за летовниците

За трета поредна година областната организация на БЧК, съвместно с областната администрация, изпълнява пилотен 
проект за осигуряване на водноспасителна дейност на неохраняеми плажове по северното Черноморие.

От 15 юли до 15 септември 2016 г. четири плажа, от които два в Шабла, един в Русалка и един на Албена се охраняват от БЧК-
Добрич. От 1 юни до 30 септември пък е в действие договорираният с концесионер ангажимент за охрана на плаж в Шабла.

Добрич
август 2016 г.

Дирекция “Връзки с обществеността и 
фондонабиране”

Материали: Валя Горанова; 
графичен дизайн: Майя Маслинкова

Тел: 02/49 23 056, 02/49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

Доброволци на БЧК обезопасяваха плувно състезание

Кърджали
20 август 2016 г.

предпоставки за надграждащо обучение през новата учебна година.
Децата на възраст 7-11 години, включени във второто лятно училище по плуване, демонстрираха пред своите родители и 

приятели придобитите по време на обучението начални плувни умения, техники за оказване на помощ при воден инцидент 
със спасителни средства и усвоените основни плувни стилове. Старанието им бе възнаградено със специални грамоти и 
тематични книжки. Не липсваше и станалата вече традиционна за повода торта.

В традиционното преплуване на язовир „Кърджали“, организирано от Спортен клуб по водна топка „Арда – 2008“ взеха 
участие 39 плувци от цялата страна. Групата се обезопасяваше от 6 лодки и 4 каяка, в които бяха включени спасители, 
доброволци на БЧК, част от организаторите и медицински екип от двама лекари.

Надпреварата се проведе под надслов „20 години МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА – закрит плувен басейн-Кърджали”, който 
изразяваше каузата на любителите на водните спортове в града закритият басейн отново да отвори врати. 

Плувният маратон нямаше състезателен характер, а основната му цел бе да се популяризират проблемите на водните 
спортове в областта. Само двама от участниците – Величко Карабоюков и Николай Иванов, преплуваха без прекъсване 
дистанцията от 12 км. Останалите стартирали, преценявайки възможностите си и следвайки съветите на организаторите и 
на медицинския екип, предпочетоха да прекъснат плуването и да се качат в придружаващите лодки.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

Неотлъчно на своя пост

Лятото е в разгара си, планините са пълни с туристи, а Планинската спасителна 
служба на БЧК неотлъчно е на своя пост. От началото на май до момента спасителите 
са оказали помощ на около 100 туристи в проведените над 40 спасителни акции. 
За успеха на три от тях решаваща бе помощта с хеликоптер на партньорите от 
Сдружение клуб „Активна сигурност”. За съжаление има и случаи, завършили с 
фатален край. 

ПСС при БЧК съветва всички пребиваващи в планините да съобразяват 
собствените си физически и психически възможности с предприеманите маршрути, 
и да не подценяват трудностите и опасностите в планините.

София
23 август 2016 г.


