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1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

София

Под мотото „Нулена стигма, нулева 
дискриминация”  БМЧК – София 
отбеляза първи декември седмична 
информационна кампания за превенция 
на ХИВ/СПИН в редица столични 
училища. Младите червенокръстци 
подготвиха червени панделки – символ 
на борбата със СПИН, плакати и 
информационни материали. 

 На самия ден на 2 стационарни 
пункта в подлезите на метростанция 
„Сердика“ и „Софийски университет” 
младите червенокръстци запознаваха 
столичани  с начините на предаване 
на ХИВ, правилното поставяне на 
предпазни средства и с местата за 
анонимно и безплатно изследване 
в София. Раздадени бяха над 3000 
брошури и 5000 презерватива.  

С п е ц и а л н о  ш е с тв и е  п р е м и н а 
по бул. „Витоша” и завърши пред 
Народния театър „Иван Вазов“, където 
доброволците на БЧК оформиха голяма 
червена лента и със запалени свещи 
изразиха своята съпричастност към 
борещите се с болестта. 

Плевен

Доброволците от БМЧК-Добрич 
п од готв и х а  б о гата  и  и н те р е с н а 
програма за всички жители и гости 

Добрич

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

на града. Пред Младежки център 
„Захари Стоянов“ направиха „снежен“ 
флашмоб и излъчиха специално заснет 
за случая клип. След това, традиционно, 
раздаваха презервативи „в сърца“ и 
информационни материали на оживени 
места, с цел здравно образование и 
превенция на ХИВ/СПИН. 

Денят завърши с концерт под надслов 
#ОбичайБезопазно, организиран изцяло 
от младежите, където се изявиха някои 
от най-големите музикални таланти 
на града – Klimento Brass Bend, Sng-
ing River, Студио „Сарандев“ и др. 
Добровлците от останалите общински 
клубове проведоха антиспин кампания 
по училищата.  

Доброволците от БМЧК-Плевен 
п р и с ъ с т в а х а  н а  о б у ч е н и е  п о 
репродуктивно здраве. Специалисти от 
Медицински център „Клиничен институт 
за репродуктивна медицина Света 
Елисавета” разговаряха с младежите по 
теми, свързани с полово предаваните 
заболявания, както и планираното 
забременяване. 

Сливен

Доброволците от БМЧК-Сливен 
проведха масова акция в училищата, 

където раздаваха презервативи и 
информационни материали. Младежите 
бяха подготвили и кратка драматизация, 
посветена на недискриминацията на 
заразените с ХИВ. 

Видин

Доброволците от БМЧК-Видин 
п р о в е д о х а  м а щ а б н а  а н т и с п и н 
кампания под надслов „Прегръдката 
не убива. Дискриминацията – да!”. 
Мотото на тазгодишната акция бе 
„Ние сме ЗА превенцията на ХИВ”. 
Над 30 червенокръстци обходиха 
ключови места в областния град и 
раздаваха информационни материали 
и презервативи.

Враца

Доброволците от БМЧК-Враца 
о р г а н и з и р а х а  и н ф о р м а ц и о н н а 
кампания за 1 декември. В много 
училища в областния град, както и в 
Борован, Хайредин, Мездра и Зверино 
д о б р о в о л ц и  о т  к л у б о в е те  б я х а 
подготвили плакати, информационни 
табла и раздаваха презервативи и 
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Шумен

БМЧК-Ямбол посвети антиспин 
кампанията си на информирането на 
младите хора за начините за предпазване 
от инфектиране с ХИВ, борбата със 
стигмата и дискриминацията към хората, 
живеещи с вируса.  Доброволците 
разпространиха презервативи, червени 
лентички и информационни материали.

Общинските клубове на БМЧК в 
Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа 
също проведоха анти СПИН кампания 
в местните училища с организиране 
на мероприятия със състезателен 
характер. В Стралджа доброволците 
запалиха свещи, поставени върху голяма 
червена лента, международен символ 
на съпричастност с хората, живеещи с 
ХИВ/СПИН. Проведени бяха поредица от 
лекции по темата в общинските училища. 
Доброволците изработиха плакати за 
кампанията, които бяха разлепени в 
училища, на автобусни спирки, в големи 
магазини и др.

печатни материали, свързани с темата. 
Проведоха и обучение на ученици 
от XI клас на СУ “В. Левски” - Роман, а 
Младежки дом Враца беше домакин 
н а  о р га н и з и р а н а та  о т  м л а д и те 
червенокръстци игра “Превенция на 
HIV/СПИН”. В нея взеха участие 3 отбора 
от ученици, които трябваше след като се 
запознаят с факти за вируса, да отговорят 
на гатанки, да покажат умения за слагане 
и сваляне на презерватив, да съберат 
думи и да попълнят кръстословица от 
тях. За всички участници ОС на БЧК-
Враца осигури награди и грамоти за 
участие.

Доброволците от БМЧК-Шумен, 
съвместно с РЗИ-Шумен и Общинския 
з д р а в е н  ц е н т ъ р ,  о т б е л я з а х а 
Световния ден за борба с ХИВ/СПИН. 
В инициативата се включиха и ученици 
от СУ „Йоан Екзарх Български“ и СУ 
„Сава Доброплодни“, които заедно с 
доброволците представиха флашмоб 
пред Драматично-кукления театър 
“Васил Друмев”. Младежите раздаваха 
брошури и  пре дпазни сре дс тва 
на преминаващите граждани. Към 
к а м п а н и ята  се  п р и с ъ е д и н и х а  и 
доброволци от общинските клубове в 
Никола Козлево, Каспичан и Смядово. 
Мотото на кампанията тази година е „Ние 
сме ЗА превенцията на ХИВ”. 

Ямбол

Кърджали

Доброволците на БМЧК-Кърджали, 
Крумовград, Момчилград и Ардино 
реализираха поредната си анти СПИН 
кампания. С мултимедийна презентация 
112 ученици от ПГ „Руска Пеева“ - Джебел 
и СУ “Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград 
бяха запознати с това какво е СПИН, 
основните пътища за предаване на ХИВ 
инфекцията и контрацепцията. 

В Крумовград доброволците от клуб 

„Добро сърце“ и доброволците от клуб 
„Надежда” към ПГТХВП – Момчилград, 
п р о в е д ох а  и н ф о р м а ц и о н и те  с и 
кампании,  раздавайки флаери и 
презервативи из града. Младежите 
посветиха своите инициативи и на 
предстоящия празник на доброволеца 
– 5 декември.

Велико Търново

Доброволците на БМЧК-Велико 
Търново проведоха информационна 
кампания в час на класния ръководител 
в три училища в града и информираха 
учениците за методите и начините за 
предпазване от СПИН. Бяха раздадени 
и информационни материали.

Пред общината младежите раздадоха 
над 200 червени лентички – символ на 

борбата със СПИН, в партньорство с 
ученически клуб за здраве „Живей” 
към Регионалната здравна инспекция, 
Градския ученически парламент и 
център „Амалипе”.  Доброволците 
р а з д а в а х а  с ъ що  о б р а з о в ате л н и 
м а т е р и а л и  и  п р е з е р в а т и в и  н а 
гражданите. В края на кампанията 
участниците пуснаха в небето 50 балона 
в знак на съпричастност с жертвите на 
болестта.

Денят завърши със специално 
ш е с т в и е  и  з а п а л е н и  с в е щ и , 
международен символ на съпричастност 
с хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

БМЧК-Пазарджик проведе своята 
е ж е г о д н а  а к ц и я ,  п о с в е т е н а  н а 
отбелязването на Световния ден за борба 
с ХИВ/СПИН. Младите червенокръстци, 
разпределени по екипи, обиколиха 
централната част на града, раздавайки 
червени лентички,  презервативи, 
листовки и брошури. 

Пазарджик

95 години БМЧК 
с. Зверино

По повод 95-годишнината на 
Българския младежки Червен кръст, 
клубът на БМЧК към СУ „Св. Климент 
Охридски“ организира благотворителен 
концерт. На събитието присъстваха над 
500 човека от различни градове и села на 
околността. Целта на инициативата бе да 
се съберат средства за закупуването на 
ново оборудване за детското отделение 
в МБАЛ-Мездра. 

Доброволците представиха работата 
на клуба пред гостите, като по време на 
презентацията споделиха кое ги кара да 
бъдат част от голямото червенокръстко 
семейство. Посланието, което отправиха 
към всички присъстващи, бе „Доброто е 
пример – предай нататък!“.

В края на концерта директорът 
на Секретариата на ОС на БЧК-Враца 
връчи на младите червенокръстци 
специалната награда за „Най-активен 
клуб“  – чек на стойност 300 лева.
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Ямбол

Отчетно - изборна кампания на БМЧК

Разград

Обучение по програма „Хелфи” на БМЧК 

Доброволци от БМЧК-Разград участваха в обучение по програма „Хелфи” на 
БМЧК. В него Пресияна Цветкова и Анна Борщ споделиха с доброволците подходи 
за презентиране, както и методи за обучение, подходящи за деца. Целта на програма 
„Хелфи” е да подпомогне деца на възраст 9-10 г. да усвоят основни умения за оказване 
на първа помощ при травми и злополуки.

Приключи провеждането на отчетно-изборните събрания на БМЧК-Ямбол. 
Събранията преминаха успешно и приеха отчет за дейността на клуба, план за 
работа за следващия едногодишен период, ново ръководство на клубовете на 
БМЧК – координатор, зам.-координатор и протоколчик. 

Женева, Швейцария
30 ноември – 2 декември 2016 г.

Глобална среща на националните комитети по международно хуманитарно 
право (МХП) беше организирана от МКЧК с подкрепата на Швейцарското 
федерално министерство на външните работи (FDFA) и с участието на Швейцарската 
междуведомствена комисия по международно хуманитарно право и на 
Швейцарския Червен кръст. 

Организаторите бяха поканили за участие в срещата определени национални 
дружества на ЧК/ЧП. БЧК бе поканен от МКЧК като национално дружество в 
Югоизточна Европа, което притежава капацитет и възможности за развитие на 
дейността си по МХП. От страна на БЧК участие взе Яна Михайлова, експерт по 
МХП в дирекция „Правна”.

В срещата се включиха повече от 200 представители на съответните национални 
комисии от страна на правителствата и/или от националните дружества на ЧК/ЧП 
на държавите-страни по Женевските конвенции. 

Основната тема беше “Подобряване на закрилата във въоръжен конфликт чрез 
вътрешното право и политика”. Срещата даде възможност за обмен на опит, нови 
партньорства и дискусии за бъдещето на национални комитети на МХП. 

МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

Кърджали
1 декември 2016 г.

Областният съвет на БЧК-Кърджали бе посетен от ученици от клуб „Институционални 
знания и култура“ към ПГ по икономика „Алеко Константинов“. Посещението им се 
реализира в рамките на проект „Твоят час“, чиято цел е учениците да се запознаят със 
същността и ролята на различни институции на територията на града, като по този 
начин повишат своята  институционална култура. 

Младите хора имаха възможността да се докоснат до историята на Червения кръст, мисията, дейностите и направленията, по 
които работи областната организация на ЧК и ролята и задачите на доброволците от Български младежки Червен кръст. В рамките 
на приятелското посещение експертът по младежка дейност Пепа Чолакова запозна младите участници и техния ръководител 
с  голямата задача, която стои пред  БЧК -  предоставянето на индивидуални пакети хранителни продукти 2016 г. по Оперативна 
програма за храни  и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите 
се лица и нуждата от участието на спонтанни доброволци, които да информират и консултират уязвимите групи по теми, касаещи 
балансирания режим на хранене, реакцията им  при бедствия и други.

Глобална среща



стр. 4 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Студентският клуб по международно хуманитарно право, функциониращ 
към Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, има ново ръководство. 
Единственият в страната университетски клуб с подобна дейност занапред 
ще се координира от третокурсничката в специалност „Право” – Моника 
Йорданова. Досегашният координатор Димитър Кожухаров предаде щафетата на 
дългогодишната доброволка на БМЧК. 

Дейността на Студентския клуб по МХП е пряко свързана с акциите на БЧК, 
затова и членовете на клуба гласуваха единодушно доверие на третокурсничката. 
Бяха избрани и нов зам.-координатор и протоколчик, съответно Иван Иванов и 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Пловдив

Отчетно-изборно събрание – клуб по Международно хуманитарно право към ПУ „Паисисй 
Хилендарски”

Десислава Стефанова, студенти по право в трети курс. 
Първата задача на ръководството и на целия състав на клуба е да установи връзка с Асоциацията на жените-бежанки 

в София, с цел създаването на подобна инициатива и в Пловдив. Досегашният координатор Димитър Кожухаров прикани 
колегите си да работят така, че във времето да се създаде клубна мрежа, предлагаща конкретни решения за реално спазване 
на нормите на МХП.

София
2 декември 2016 г.

Благотворителна изложба-конкурс „Зимна приказка“

Мраморното фоайе на Българското национално радио се превърна в творческо ателие за Коледната благотворителна 
изложба-конкурс „Зимна приказка“. Българският Червен кръст, Българското национално радио, Националният омбудсман, 
Федерацията на организациите на карикатуристите, Съюзът на българските художници – секция Карикатура, и Партията на 
Добрия хумор подпомогнаха в навечерието на Коледа семейства на деца, претърпели инцидент на пътя.

Председателят на БЧК Христо Григоров, омбудсманът Мая Манолова, директорът на БНР Александър Велев, комисар 
Бойко Рановски, началник отдел „Пътна полиция“ при ГДНП, и много от гостите рисуваха заедно за деца, пострадали на пътя. 

В изложбата-конкурс се включиха големи български карикатуристи, известни обществени личности и деца, които рисуваха 
по темата „Пътна безопасност“. Творбите бяха разпродадени на символични цени в импровизиран търг, а събраните средства 
ще подпомогнат каузата на БЧК.

Само за първите 10 месеца на т.г. при ПТП са загинали 525 души, а 7 132 са ранени. От януари до октомври 2016 г. при 
катастрофи са загинали 32 деца, което е повече в сравнение с цялата 2015 г., а 1 015 са ранените. По-голямата част от малчуганите 
са получили тежки физически и психологични травми. Най-често те са пострадали на пешеходна пътека. 

Изложбата „Зимна приказка“ освен финансови средства, събра и запазени или нови детски играчки и книжки, с които ще 
зарадва деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия за празниците. 
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София
30 ноември 2016 г.

Къщите на чудесата на БЧК и Кока Кола отварят врати

Стартира Коледна благотворителна кампания на БЧК и Coca-Cola ХБК-България 
за осигуряване на безплатна храна в училище за деца в неравностойно положение.

В десет търговски центрове в София, Плевен, Велико Търново, Русе, Варна, 
Бургас, Пловдив и Стара Загора от 30 ноември до 30 декември 2016 г. ще работят 
временни магазинчета „Соca-Cola кът за коледни чудеса”, където всеки любител 
на марката ще може да закупи брандирани артикули, коледни играчки и, разбира 
се, Coca-Cola. Подготвени са много изненади, томболи с награди, музика, добро 
настроение и възможности за снимка с Дядо Коледа. 

Приходите от продажбите Coca-Cola ще дари на Българския Червен кръст за 
осигуряване на „Топъл обяд“ в училище за нуждаещи се деца.

През учебната 2016/2017 г., с финансовата подкрепа на Кока-Кола ХБК, безплатно се хранят 178 деца от Драгоман, Видин 
и Търговище.

*Програма „Топъл обяд” се реализира в рамките на Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК, която обединява  
24 компании от корпоративния сектор. Основната цел на програмата е да подпомага деца в неравностойно положение 
и чрез топлия обяд да ги върне в училище. Благодарение на съвместните усилия на членовете на Партньорска мрежа за 
благотворителност, през учебната 2016/2017 г., 1 500 деца в страната от социално слаби семейства ще получават всеки 
учебен ден безплатна топла храна. Програма „Топъл обяд“, която стартира преди 12 години, до момента е осигурила топъл 
обяд на повече от 13 000 деца. 

Варна
1 декември 2016 г.

БЧК осигурява безплатна храна в училище

Започна реализирането на Програма „Топъл обяд“ на ОС на БЧК-Варна в 
рамките на Партньорска мрежа за благотворителност. Стартът бе даден лично  
от председателя на БЧК-Варна Илия Раев. През настоящата учебна 2016/2017 г. 
безплатен обяд ще получават 95 деца от три училища на община Вълчи дол, област 
Варна: СУ „Васил Левски”, ОУ Св. Иван Рилски“ и ОУ „Кл. Охридски“. 

Добрич
1 декември 2016 г.

В продължение на 76 учебни дни 30 
ученици ще получават безплатен обяд 
в ОУ „Христо Смирненски“ по Програма 
„Топъл обяд” на БЧК.

Бургас
26 ноември 2016 г.

Благотворителни коледни кампании 

Традиционният Благотворителен коледен бал „Всички сме едно семейство“ 
събра цялата общественост на Бургас. В събота вечер морският град беше изпълнен 
с много коледно настроение. Организатор на бляскавата вечер беше Национално 
сдружение „Младежки глас“, под патронажа на областния управител Вълчо Чолаков 
и със съдействието на Българския Червен кръст – Бургас.

БЧК получи дарение от сдружение „Младежки глас“, както и събраните средства 
от бала в размер на 5 100 лв., предназначени за оборудване на кабинети по първа 
долекарска помощ в 5 бургаски училища. 



стр. 6 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Кърджали

В навечерието на Световния ден на доброволеца – 5 декември, две доброволки 
Назмие Мустафа и Виктория Ангелова – дванадесетокласнички от ПГПЧЕ „Христо 
Ботев“, реализираха благотворителен проект “Силата на доброто“. 

С подкрепата на ОС на БЧК-Кърджали те организираха кампания сред 
съучениците и преподавателите си в ПГПЧЕ „Хр. Ботев“, ПГИ „Алеко Константинов“, 
СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Отец Паисий“ за събиране на хранителни продукти. 
На финала бяха събрани стотици килограми дълготрайни продукти от първа 
необходимост, което ще даде възможност за подпомагане на повече хора за 
празниците.

Шумен 

Българският младежки Червен кръст и Хранителна банка-Шумен, съвместно 
с магазини БУЛ МАГ стартираха кампания за набиране на трайни хранителни 
продукти. Всеки, който желае да се включи в инициативата, може да дари 
всеки четвъртък и петък от 17.00 ч. – 19.00 ч. в магазини БУЛ МАГ. Събраните 
продукти /около 250 кг./ от първата седмица на кампанията са предоставени на 
самотно живеещи възрастни хора, предложени от Областния съвет на съюза на 
пенсионерите в Шумен и на членове от Съюза на слепите. 

Акция „Зима – 2016”

Ямбол
30 ноември 2016 г.

Проведе се Акция „Зима 2016”. Тази година БЧК отправи своите послания и ги 
насочи към децата като рискова група на пътя. 

По този повод и по инициатива на ръководството на ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий”, с. Веселиново, БЧК-Ямбол реализира обучения с 65 ученици от 1 до 4 
клас. Основната цел е децата да бъдат запознати с основните принципи на първата 
помощ, техниките за справяне при различни травми и инциденти в училище и на 
улицата, правилния подход към пострадал и др.    

По време на обученията, децата проявиха голям интерес и любопитство към 
темата, като задаваха въпроси и споделяха конкретни случаи с инциденти със 
самите тях или с техни приятели. 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Помощ за бездомни

Варна
1 ноември – 31 декември 2016 г. 

ОС на БЧК-Варна реализира проект „Намаляване ефекта от бездомността като 
вид  социална уязвимост в градската общност на Варна”.  

Регистрираните бездомници в града са около 170 лица, а настаняваните в 
общинския приют за бездомни в студените зимни месеци достигат до 150. 

В изпълнение на проекта вече са предприети следните дейности: анкетиране 
на бездомници, закупуване, комплектоване и връчване на хигиенни и спални 
комплекти на 50 души, насочване на предоставени от дарители дрехи, обувки и 
вещи за бита на настанени в Приюта за бездомни във Варна. 

За коледно-новогодишните празници членове и доброволци на БЧК ще 
приготвят сладки изкушения за бездомните. 
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Враца
2 декември 2016 г.

Проведе се отчетно-изборното събрание на общински съвет на БЧК-Мездра. На 
събранието присъстваха гости от община Мездра и партньорски организации, ОС 
на БЧК-Враца, доброволци от всички възрастови групи от клуб „Приятели на БМЧК“, 
работещи по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите 
на възрастните хора и лобиране за техните права“. Председателят на ОС на БЧК-
Мездра представи отчетния доклад на местната червенокръстка структура, който 
бе приет без забележки. Д-р Ирена Видинова – председател на ОС на БЧК-Враца, и 
Гергана Михалчева – директор на Секретариата на ОС на БЧК-Враца, дадоха висока 
оценка за дейността на общинската организация на БЧК в Мездра. Поздравителен 
адрес поднесе д-р Илиана Михайлова – управител на МБАЛ Мездра.

Наталия Христова-Горанова бе преизбрана за председател на ОС на БЧК-Мездра, 
а Росица Дичева оглави Контролната комисия. Бе приет и планът за предстоящата 
работа на мездренската червенокръстка структура.

Приключиха отчетно-изборните събрания на червенокръстките организации 
в петте района на Варна. Отчетено бе успешно изпълнение на многобройни 
инициативи  по приоритетните направления за работа на БЧК в последните 
четири години: разширяване броя на привлечените доброволци и включването 
им в различни дейности,  реализиране на проекти за психосоциална подкрепа, 
провеждане на кино фестивала за червенокръстки и здравни филми и др. Гости 
на събранията бяха представители на ОС на БЧК-Варна, както и партньори – ДСП 
и ЦСРИ. Съгласно  решение на ОС на БЧК, подкрепено от участниците в отчетно-
изборните събрания, петте общински организации се трансформираха в дружества. 
Избрани бяха имена и ръководства на дружествата, както и делегати за учредително 
събрание на единна общинска организация на БЧК. Приети бяха планове за работа 
през 2017 г. 

Отчетно-изборна кампания

Добрич
29 ноември 2016 г.

Стартира отчетно-изборното кампания на община Добрич. Делегатите от новото 
Общо събрание единодушно преизбраха за председател Соня Георгиева – секретар 
на община Добрич. Избрани бяха зам.-председател, членове на Общинския съвет и 
на Общинската контролна комисия, делегати за областното Общо събрание, както 
и насоки и план за развитие през новия мандат.

Гости на събранието бяха Тошко Петков – кмет на община Добрич, Добри 
Драгнев – председател на Областната организация на БЧК, д-р Артюн Еринозов – 
директор на секретариата на ОС на БЧК-Добрич и Виолета Каменова – специалист 
„Организационна дейност”.

В приветствието си д-р Еринозов изтъкна положителните промени в 
общинската организация, базирани на стабилния членски състав и на развитото 
доброволчество, на разнообразието на дейности и на оказаната социално-помощна 
дейност на уязвимите групи от населението. 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Варна
16 ноември – 1 декември 2016 г.
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