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НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

БЧК помага на пострадалите в Хитрино
Продължава националната кампания на БЧК за набиране на финансови средства в подкрепа на пострадалите при трагичния 

инцидент в с. Хитрино.
До 21 декември 2016 г. са набрани 1 736 707 лв., от които изпратени SMS-и - 1022005; дарения по банков път - 714 702,20 лв. 
Българският Червен кръст благодари на всички дарители за проявената солидарност.
Желаещите да помогнат на хората в Хитрино могат да го направят:
•	 чрез	SMS-и на кратък номер 1466	на цена 1 лев към всички мобилни оператори. Дарителските SMS-и за кампаниите на 

БЧК са освободени от ДДС.
•	 по	банков	път:

Български Червен кръст
IBAN в BGN: BG64UNCR76301078660913
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, София 1000, България
(За пострадалите в село Хитрино)

• чрез on-line	дарения на сайта на организацията (www.redcross.bg).

София
13 декември 2016 г. 

“Децата бежанци – предизвикателства пред тяхната адаптация и интеграция в България”

По инициатива на Българския 
Червен кръст и на Международната 
неправителствена организация „Тер 
дьо зом” бе организирана кръгла маса, 
посветена на темата за децата бежанци 
и предизвикателствата пред тяхната 
адаптация и интеграция в България. 
Форумът се организира в отговор на 

Шумен

Областната структура на БЧК организира в Младежкия дом благотворителен 
базар в подкрепа на пострадалите от с. Хитрино. Коледните сувенири са изработени 
собственоръчно в часовете по трудотерапия в Дома за възрастни хора с психични 
разстройства в с. Черни връх, община Смядово.

Варна

На 11 декември 2016 г. ОС на БЧК организира приемна за граждани-дарители в подкрепа на засегнатите в Хитрино. Отзоваха 
се над 100 лица и семейства, които дариха завивки, топли зимни дрехи и обувки, консервирани и пакетирани храни. Всички 
дарения бяха сортирани, опаковани и транспортирани още същата вечер до областната организация на БЧК - Шумен, за да бъдат 
предоставени на хората от Хитрино при първа възможност. 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

необходимостта от активен диалог между всички заинтересовани страни по отношение подкрепата на децата в бежанските 
центрове и по повод проект: „Да подобрим живота на децата бежанци в България”, финансиран от „Тер дьо зом” и изпълняван от БЧК.

По време на събитието бяха представени българският опит и този в регионален контекст по отношение грижите за деца и 
младежи, принудени да напуснат родните си места. Обсъдени бяха предизвикателствата и добрите практики от работата на 
отговорните институции, местната власт и неправителствените организации, свързани с интеграцията на децата бежанци в България.
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Помощ за деца, пострадали при катастрофи

В навечерието на коледните празници Националният дарителски фонд на БЧК за подпомагане на деца, пострадали при 
пътнотранспортни произшествия, предостави финансова помощ за лечение на 64 деца от цялата страна, жертви на пътни 
инциденти. 

В Музейната зала на БЧК бе организирана среща с 16 деца от София, пострадали при катастрофи и с техните родители. 
Паричната помощ и коледни подаръци бяха връчени от председателя на БЧК акад. Христо Григоров и от гостите - представители 
на институции, които съвместно с БЧК работят усилено за намаляване на детския пътен травматизъм - Мая Манолова, омбудсман 
на Р България, Алекси Кесяков, секретар на ДОККПБДП, Бойко Рановски, н-к отдел Пътна полиция към ГД Национална полиция 
на МВР, инспектор Мария Ботева от Пътна полиция, Светослав Кръстев от СБА, Мартин Минков, програмен директор на БНР, 
председателя и зам.-председателя на секция Карикатура на СБХ Ивайло Цветков и Валери Александров. С вълнуваща зимна 

София
14 декември 2016 г. 

В събитието участие взеха посланиците на Кралство Нидерландия и Република Словакия, както и представители на 
дипломатическите мисии на други държави-членки на ЕС, омбудсманът на Република България Мая Манолова, представителят 
на ВКБООН в България Матайс Льо Рут, председателят на ДАБ при МС Петя Първанова, представители на МТСП, МВР, МЗ, МОН, 
ДАЗД, АСП, на Дирекция „Миграция”, на Столична община, на Представителство на Европейската комисия в България и на редица 
неправителствени организации.

С изказвания по темата форумът бе открит от председателя на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров, генералния 
директор на БЧК проф. Красимир Гигов, представителя на ВКБООН Матайс Льо Рут, председателя на ДАБ Петя Първанова, омбудсмана 
на републиката Мая Манолова и от предствителя на УНИЦЕФ в България Мария Хосе Конде. Модератор на кръглата маса бе д-р 
Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК.

„Темата е от изключителна важност. Ситуацията е много сложна в световен мащаб и понякога липсва политическа воля. 
Цената, която плащаме всички, е много висока, но най-тъжно е за тези уязвими деца. Затова трябва да сме наясно какво можем 
да направим, за да нормализираме техния живот.” – бяха встъпителните думи на акад. Христо Григоров. Проф. д-р Красимир Гигов 
допълни казаното и направи кратка равномсетка за свършеното от БЧК през последните години в подкрепа на децата бежанци и 
пожела спорна работа на инициативата.

Представителят на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Матайс Льо Рут подчерта ролята на добрата обратна 
връзка през годината и стабилната основа, върху която сме стъпили в момента, както и отличното партньорство между отговорните 
институции. Той изтъкна активността на гражданското общество и припомни, че закрилата за децата бежанци е неотделима част 
от закрилата за бежанците изобщо. Льо Рут спомена и нуждата от повече квалифициран експертен персонал и още веднъж се 
обяви срещу агресивното говорене от страна на медиите.

В своето изказване председателят на ДАБ Петя Първанова каза: „Проблемите пред непридружените непълнолетни и малолетни 
лица са предизвикателство за всички служители, сблъскващи се с тях. Много често, за съжаление, след регистрация тези деца 
изчезват и стават жертва на различни ситуации. Аналогична е картината в ЕС. Промяната в семейния кодекс за настойниците-
попечители вече е факт и е крачка напред към поставените цели. 77 деца вече посещават българско училище. Работим активно с 
другите организации и вярвам, с общи усилия, ще постигнем добри резултати.”

Специално участие в кръглата маса взе омбудсманът на Република България Мая Манолова, представяйки свършеното до 
момента от ръководената от нея институция. Г-жа Манолова изтъкна, че защитата на децата и особено на най-уязвимите, каквито 
са непридружените деца бежанци, е неин приоритет. Манолова сподели, че заедно с екипа си през лятото са извършили обстоен 
мониторинг на бежанските центрове в страната и е изготвен специален доклад, внесен в парламента за разглеждане, което предстои. 
В него освен изводи за текущото състояние, има и препоръки, които съществено ще допринесат за подобряване ситуацията на 
децата бежанци, които пътуват сами и непридружени. Един от основните проблеми в нормативната уредба е проблемът с настойник-
попечителя на непридружени непълнолетни бежанци.

В последващата дискусия се включиха активно всички присъстващи, които представиха своята дейност, успешните практики 
и предизвикателствата, с които ежедневно се борят по темата.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
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приказка за пострадалите деца инсп. М. Ботева запозна участниците в срещата с тревожната статистика за пътния травматизъм 
през 2016 г. – до м. ноември са загинали 34 деца, повече отколкото за цялата 20165 г. - една цяла класна стая е останала празна. 

„Благодарение на многобройни благотворителни инициативи на партньорите и на съпричастността на различни институции 
и дарители, от създаването си до момента Фондът е подпомогнал 606 семейства от цялата страна за лечението на деца с 
различна степен на увреждания, вследствие на пътни злополуки.“ – подчерта акад. Христо Григоров, пожела на децата и техните 
семейства спокойни коледни празници и ги призова да бъдат внимателни на пътя.

„Стъклената къща“ - благотворителна инициатива на БЧК и Радио N-JOY 

София
14 -16 декември 2016 г. 

За първи път в България се проведе европейската благотворителна кампания „Стъклената къща“ в подкрепа на деца, 
пострадали при пътни инциденти

Радио N-JOY изнесе програмата си в „Стъклената къща“ на метростанция „Стадион Васил Левски“, като излъчваше на живо 
пред погледите на столичани в рамките на три дни - 14, 15 и 16 декември от единственото по рода си мобилно стъклено студио, 
наречено „Стъклената къща“. Конструкцията бе създадена, с цел да насочи общественото вниманието към благотворителната 
инициатива на Радио N-JOY и Български Червен кръст, в подкрепа на деца, пострадали при пътно-транспортни произшествия. 

По време на кампанията „Стъклената къща“ посетиха редица известни български личности, които застанаха зад инициативата. 
Сред подкрепилите благородната кауза са Наталия Симеонова, Графа, Поли Генова, Жени Марчева, Невена Пейкова, Димитър 
Илиев, Дара, Дичо, Вензи, Мартин Костадинов, Биляна Гавазова и др. 

Един от първите гости на „Стъклената къща“ беше председателят на БЧК акад. Христо Григоров, който разказа в ефир 
историята на Благотворителния фонд на БЧК за деца, пострадали при катастрофи, и съобщи за слушателите на Радио N-JOY 
страшната статистика за детския пътен травматизъм тази година – 34 загинали деца до сега. Председателят на БЧК благодари 
на БТВ Медия Груп за изключителната подкрепа при осъществяването на кампанията за пострадалите в с. Хитрино и на БТВ 
Радио Груп за усилията, които положиха, за да стане възможен и в България европейският проект „Стъклената къща“.  

Инициативата „Стъклената къща“ стартира през 2004 г. в Холандия, насочвайки вниманието към значими каузи. В България 
кампанията призовава към повече съобразителност на пътя, превенция на пътния травматизъм и опазване на живота и 
здравето на българските деца.  

Събраните финансови средства ще бъдат предоставени на Националния дарителски фонд на БЧК, подпомагайки лечението 
и рехабилитацията на деца, жертви на пътни злополуки.

Годишна среща на „Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК”

София
8 декември 2016 г. 

В традиционната бизнес среща на Партньорска мрежа за благотворителност 
на Българския Червен кръст участваха представители на компании, които са 
дългогодишни партньори на организацията ни, като „Асоциация Силви Вартан за 
България“, Кауфланд България, Самекс, Техносим АД, Хиполенд, училище „Дорис 
Тенеди” и др., както и нови, като Канон България, с които БЧК реализира съвместни 
фондонабирателни кампании в полза на уязвими групи от обществото.  

По време на бизнес срещата беше представен отчет на приходите от 
реализраните през 2016 г. съвместни кампании в полза на Програма „Топъл обяд“.  
С набраните средства през настоящата 2016/2017 уч. год.1 500 нуждаещи се деца 
от социалнослаби семейства в цялата страна ще получават безплатна топла храна в 
училище. Изтъкната бе 12-годишната устойчивост на Програмата, която до момента 
е върнала в учлилищя чрез безплатния обяд приблизително 13 000 деца. 

Бяха представени настоящите съвместни Коледни кампании с Кауфланд и Самекс, които се реализрат съответно за 8-ма и 
7-ма поредна година. Изтъкнат бе и финансовият принос и на други дългогодишни партньори, като Кока Кола ХБК България 
и Техносим АД. Представена бе и съвместната Коледна кампания с Канон България, които за пръв път си партнират с БЧК.
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Враца
15 декември 2016 г. 

Кръгла маса на тема „Интегрирани здравно-социални услуги – възможности за развитие“

В рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, изпълняван 
от Български Червен кръст в партньорство с Министерство на труда и социалната 
политика, Министерство на здравеопазването и Швейцарски Червен кръст, беше 
проведена регионална кръгла маса на тема „Интегрирани здравно-социални 
услуги – възможности за развитие“. На срещата присъстваха зам.-министърът на 
труда и социалната политика Ивайло Иванов, зам.-генералният директор на БЧК и 
ръководител на проекта д-р Надежда Тодоровска, кметът на община Враца Калин 
Каменов, Гергана Михалчева – директор на ОблС на БЧК-Враца, д-р Паулина Кирова 
- секретар на община Плевен и зам.-председател на Комисията по здравеопазване 
към НСОРБ, зам.-кметът на Община Враца Петя Долапчиева, кметът на община 
Оряхово Росен Добрев, кметът на община Криводол Петър Данчев, кметът на 
община Мизия д-р Виолин Крушовенски, програмният директор към Швейцарското 
посолство Герасим Гарасимов, представители на Министерски съвет и други 
партньори и заинтересовани страни на местно ниво. 

По време на срещата беше предоставена информация за дейностите в проекта 

По време на заседание на Националния 
съвет на Българския Червен кръст, 
председателят на организацията акад. 
Христо Григоров връчи благодарствена 
грамота на Владислав Танчев – изп. 
директор на„Ел Си Уайкики Ритейл Би 
Джи“ ЕООД по повод дарението, което 
фирмата направи за подпомагане на 

Враца
15 – 16 декември 2016 г. 

С тържества, на които присъстваха потребители на услугите, екипите и много гости, центровете “Домашни грижи“ във Враца, 
Бяла Слатина, Криводол и Оряхово отбелязаха четвъртата годишнина от създаването си. 

С присъствието си събитията уважиха кметовете на общините Oряхово, Бяла Слатина и Криводол – Росен Добрев, Иво Цветков 
и Петър Данчев. Присъстващите бяха поздравени и от зам.-генералният директор на БЧК и ръководител на проекта - д-р Надежда 
Тодоровска, директорът на ОС на БЧК – Враца – Гергана Михалчева, представители на дирекция „Социално подпомагане и други 
партньори. Гости на празника в Оряхово бяха и представители на посолството на Конфедерация Швейцария - Герасим Герасимов 
- програмен директор и Ива Тончева - експерт по ПР и комуникации. 

Празнично настроение по време на концертите придадоха изпълненията на местните таланти от детските градини, училища и 
пенсионерски клубове, а в Криводол участие взеха и потребители на Център „Домашни грижи“. Всички присъстващи бяха зарадвани 
с поздравителни картички и сувенири, изработени от децата и екипите на Центровете.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Четири години Центрове „Домашни грижи“ в област Враца

Бяла Слатина Криводол Оряхово

Дарение за уязвими хора

уязвими хора в бедствени и кризисни ситуации. Дарението е на стойност 251 725,55 лв. и съдържа детски, дамски и мъжки дрехи, 
обувки и аксесоари. 
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и резултатите от неговата външна оценка, проведена през м. октомври 2016 г. от Швейцарската агенция за сътрудничество 
и развитие. Бяха дискутирани възможностите за бъдещо развитие чрез обединяване усилията на различни партньори на 
национално и местно ниво. С оглед разширяване на предоставянето на услугата „домашни грижи“ и в други общини, на 
срещата присъстваха и представители на общините Видин, Козлодуй, Ловеч, Борован, Димово и Мездра, с които в бъдеще 
могат да бъдат разработени съвместни проекти за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги.

Ямбол
14 декември 2016 г. 

В заседателната зала на община Тунджа се проведе отчетно-изборното събрание 
на Общинската организация на БЧК.

В деловата част делегатите се запознаха с отчета за дейността на организацията 
през периода 2013-2016 година, представен от нейния председател Станчо Ставрев 
и отчета на Общинската контролна комисия.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Отчетно-изборни събрания 

По време на разискванията бе направен основният извод, че съвместната работа между БЧК-Ямбол и община Тунджа по 
различни програми, проекти и инициативи е много добър пример за успешно постигане на общите цели за намаляване на 
уязвимостта и социалното изключване сред най-нуждаещите се лица и семейства от нашето общество.

Гости на събранието бяха д-р Антоанета Антонова – председател на Областния съвет на БЧК-Ямбол, Таня Даскалова - 
член на Областния съвет на БЧК и инж. Митко Филипов - директор на секретариата на Областния съвет на БЧК. В своите 
изказвания гостите отправиха своите поздравления към цялото общинско ръководство на БЧК-Тунджа за успешната работа 
през изминалите четири години, като им пожелаха да продължават все така с ентусиазъм и отдаденост да помагат на онези, 
които имат най-голяма нужда от подкрепа.

През втората сесия се проведе избор на председател, зам.-председател, членове на Общинското ръководство на общинската 
контролна комисия и делегати на Областното общо събрание на БЧК-Ямбол. В резултат от явното гласуване, Станчо Ставрев 
бе преизбран за председател, а Цветанка Алексиева ще продължи да бъде негов заместник и през следващите четири 
години. Новото ръководство прие насоките за развитие на общинската организация през следващите четири години и план 
за работата през 2017 г.

Кърджали
декември 2016 г.

Общинската организация на БЧК в Момчилград проведе своето отчетно-изборно 
събрание.

Членовете на досегашното общо събрание приеха отчета за четиригодишната 
дейност на председателя на организацията д-р Мария Стойчева и отчета на 
Общинската контролна комисия. Организацията се развива устойчиво, надгражда 
организационен капацитет, иновативни са инициативите на клуб „Надежда“ на 
БМЧК с ръководител Мария Димова. Отчетена бе много добрата съвместна работа с община Момчилград и с кметовете на 
населените места по реализацията на Европейската хранителна програма.

Делегатите на общото събрание с мандат 2016-2020 година избраха новият състав на ръководните си органи и делегатите 
за Областното общо събрание. Новият председател на Общинската организация на БЧК – Ваня Петрова представи насоките 
и плана за работа през следващата година.

За дългогодишната си и активна червенокръстка дейност бе наградена д-р Мария Стойчева, която остава в общинския 
съвет и благодари за подкрепата на ОС на БЧК – Кърджали.

***
Димитър Манчев е новоизбраният председател на Общинския съвет на БЧК – Кирково след проведeното отчетно-изборното 

събрание на организацията.
Отчетено бе, че организацията е успяла да съхрани членския си състав и е 

постигнала определени успехи в сферата на превенция на водния травматизъм. 
Като бъдещи задачи общото събрание прие, че трябва да се разширява съвместната 
дейност с училища и читалища и да се учредяват дружества в малките населени 
места. Избрани бяха и делегатите за Областното общо събрание. Досегашният 
председател Алекси Коджаманов бе отличен с грамота на ОС на БЧК- Кърджали за 
дългогодишната си активна дейност.

По време на събранието бяха споделени тревоги за съдбата на четири семейства 
от общината, които ще бъдат подпомогнати от Екип 254 на ОС на БЧК – Кърджали 
в навечерието на Новата година.
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ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Кърджали
13.12.2016 г.

Членове на Младежкия авариен 
екип – Кърджали и екипи на ПБЗН 
проведоха учение за реакция по време 
на бедствия, аварии и катастрофи пред 
30 служители от завод „Бентонит“ АД. По 
време на тренировката беше симулиран 
пожар в производствения отдел на 
предприятието и всички работници 
трябваше да бъдат евакуирани от 

Учение за реакция по време на бедствия

Ямбол
7 - 13 декември 2016 г.

БЧК-Ямбол реализира трети цикъл от обучения, насочени към ученици от пети 
клас в четири общини на областта, включени в Националната програма на МВР 
„Детско полицейско управление”. 

Темите, върху които бе поставен акцент, бяха: „Термичното изгаряне” и 
„Измръзване”. Травмите са характерни за зимния сезон и е от голямо значение да 
не се допуска тяхното възникване. По време на тематичните срещи с учениците 
бе обърнато специално внимание върху превантивните мерки, свързани с 
безопасното поведение при боравене с огън, електрически уреди, гореща вода и 
течности и др. Учениците бяха запознати с мерките за оказване на първа помощ 
при изгаряне, измръзване, слънчев и топлинен удар, както и симптомите, по които 
да ги разпознаят. 

Детско полицейско управление

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Сливен
17 декември 2016 г. 

Проведе се Общо отчетно-изборно 
събрание на клубовете на Българския 
младежки Червен кръст - Сливен. 
Гости на събранието бяха д-р Иван 
Федин – председател на ОС на БЧК-
Сливен, Моника Сярова – директор 
на Секретариата на ОС на БЧК-Сливен, 
Флоринка Даракчиева – председател на 

Отчетно-изборно събрание на БМЧК

Общинската организация в Сливен, Петър Койнов – доброволец от ПСС, Стела Бояджиева – член на Областния съвет на БЧК, 
Марияна Куновска – доброволец от ДЕРБАК, щатният специалист по младежка дейност Катрин Федина.

На събранието присъстваха делегати на младежките клубове от областта, които дадоха своя глас при избора на ново 
ръководство. Приет бе отчет за дейността на младежката организация през периода 2015 - 2016 г., както и Насоки и План 
за работа през следващия отчетен период. Бе презентирана изключително богатата и разнообразна работа на младежите-
доброволци в рамките на оригинални проекти, обучения, инициативи и акции във всички червенокръстки области. 
Новоизбраният областен координатор на БМЧК-Сливен е Симона Калчева – дългогодишен доброволец от ПХГ „Дамян Дамянов”. 
Бяха избрани и трима зам.-областни координатори, както и двама делегати за Националния събор на БМЧК.

сградата. Доброволците на МАЕ демонстрираха умения за оказване на първа помощ на пострадал при производствен 
инцидент.
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Благодарност за служители на БЧК
Председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров получи благодарствен адрес от името на кмета на 

община Брегово инж. Милчо Лалов, в което се казва:
„Много са съвместните ни действия, но един конкретен случай през ноември тази година ни даде повод за пореден път 

да се убедим, че Вашите служители притежават невероятната сила да бъдат отговорни, полезни всеотдайни.
Институцията, която представлявате е наистина нужна, истинска и отдадена на каузата за съпричастност.
Работим много добре с представителите на БЧК - Видин, в лицето на Цветелина Петрова и нейния екип,, но сме възхитени 

от вашите сътрудници, в лицето на Светослав Русев - гл.експерт „Международно сътрудничество и издирвания”.
С неговата безрезервна помощ и компетентна намеса успяхме да разрешим казуса с починал афганистанец на територията 

на общината.“

Варна
12 декември 2016 г. 

Коледни инициативи

О С  н а  БЧ К  -  В а р н а  п р о в е д е 
д в а н а д е с е т о т о  п о р е д н о 
благотворително събитие „ЗАЕДНО 
ЗА КОЛЕДА“ предназначено за 600 
варненци в уязвимо положение, които 
получиха индивидуален хранителен 
коледен пакет. Планираното събитие 

Видин
9 декември 2016 г. 

БЧК – Видин получи поредната хуманитарна помощ от Швейцария. Анита Хамер 
от град Енгелбург предостави помощ – легла, матраци, нощни шкафчета, маси, 
консумативи и детски играчки, на обща стойност над 3 610 швейцарски франка. 
Дарителката изрази желанието си хуманитарната помощ да бъде предоставена на 
МБАЛ „Света Петка” във Видин. Част от играчките ще бъдат дарени на лежащоболни 
деца в „Детско отделение” на болницата, а другите ще бъдат разпределени на деца 
от социални институции в област Видин.

Търговище

По съвместна инициатива на Български Червен кръст и верига магазини БулМаг 
в Търговище беше осъществена кампания за набиране на хранителни продукти. 
Събрани бяха над 200 кг храни, с част от които по повод коледните празници бяха 
подпомогнати десет семейства в затруднено положение. Останалото количество 
храни ще бъде предоставено на Съюза на инвалидите.  

Видин
12 - 14 декември 2016 г. 

Българският младежки Червен кръст – Видин организира благотворителен 
базар в МОЛ - Видин по случай предстоящите коледни и новогодишни празници. В 
рамките на три дни, доброволците на БМЧК – Видин продаваха ръчно изработени 
картички и сувенири. Сумата, събрана от благотворителния базар ще бъде 
използвана за подпомагане на деца в неравностойно положение от област Видин.

По случай предстоящите празници, доброволци на Български младежки Червен 
кръст - Видин посетиха Домa за медико-социални грижи за деца в града. Децата 
поздравиха червенокръстците със стихчета и песни. В знак на благодарност 
доброволците поднесоха на всяко дете подарък - плюшена играчка. 

Видин
декември 2016 г. 

съвпадна с деня на траур за жертвите в Хитрино. Вместо концертната програма солидарността със засегнатите намери 
израз в минута мълчание и послание за кураж и надежда, отправени от председателя на ОС на БЧК – Варна Илия Раев, отец 
Василий Шаган от Варненска митрополия, Коста Базитов, зам.-кмет на Община Варна. Всички участници - социално слаби 
лица, изпълнители и официални гости, изразиха личната си съпричастност към засегнатите семейства в Хитрино.

ПРИЗНАНИЕ


