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Действия на БЧК в усложнената зимна обстановка

Добрич
5 януари 2017 г.

Област Добрич в снежен капан

В навечерието на Йорданов ден област Добрич се оказа в снежен капан. Силни 
ветрове, ниски температури, снеговалежи и снегонавявания поставиха населението 
пред трудности и невъзможност да се придвижва в нито една посока извън 
населените места. Всички републикански и второстепенни пътища бяха затворени, а 
по изходите на областния град служители на КАТ не разрешаваха моторни превозни 
средства да напуснат града. Служители и доброволци на областната организация 
на БЧК от първия ден на зимата поднасяха закуски, кафе, чай и минерална вода на 
закъсали шофьори на румънски тирове, на служители, осигуряващи ред и работещи 
с почистваща техника.  

Във връзка с усложнената зимна обстановка в страната през последните дни БЧК проведе редица акции за подпомагане на 
бедстващи хора.

Във всички областни организации  са взети необходимите мерки, съгласно изпратени указания от НС на БЧК. В цялата страна се 
поддържа готовност на доброволните екипи за работа при бедствия, във взаимодействие със структурите на ПБЗН, за оказване на 
своевременна помощ на нуждаещи се. Беше проведена информационна кампания на национално и областно ниво за запознаване 
на населението с правилата и начините за действие при зимни условия и най-вече при опасност от измръзване. 

За своевременно вземане на адекватни решения за подпомагане на бедстващите още незабавно беше свикан Националният 
оперативен щаб на БЧК, организирано бе денонощно дежурство и бе поддържана готовност за реакция. Установен бе и се поддържа 
непрекъснат контакт със структурите на ПБЗН във всички области за  оказвана на своевременна помощ при необходимост.

В Русе и Шумен бяха подпомогнати настанените в кризисни центрове за бездомни хора, а в София имаше готовност за разкриване 
на такива. Екипи на БЧК от Бургас, Русе, Ямбол и София подпомогнаха с топли напитки и подкрепителни закуски множество закъсали 
с превозни средства по пътищата на страната, както и нуждаещи се граждани по улиците на Враца, Варна, София. ПСС към БЧК 
поддържа готовност и оказва помощ на бедстващи в планините и предоставя всекидневна актуална информация за обстановката 
в страната.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), от 4 януари 2017 г. Българският Червен кръст започна поетапно раздаване 
на индивидуални пакети с хранителни продукти на 288 974 нуждаещи се български граждани. 

Раздаването ще продължи до 20 март и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 38,550 кг от 10 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Започна раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС
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Кърджали
4 януари 2017 г.

Зам.-областният управител Селвие 
Ахмед постави символичния старт 
на  раздаването на индивидуалните 
хранителни пакети в изпълнение на 
Европейската хранителна програма за 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица – 2016 г. във временния пункт на 
ОС на БЧК в Кърджали. Тя сподели, че е 
удовлетворена от факта, че държавата 
разширява кръга от подпомагани лица 
в областта и обема на хранителната  
помощ, която през този транш включва 
10 продукта с тегло 38,550 кг. Броят на 
правоимащите лица в областта е 8661. 
От същата дата започна раздаването и в 
общините Джебел и Черноочене.

вида хранителни продукти – брашно – 10 кг; ориз – 6 кг; макаронени изделия – 3,500 кг; картофено пюре – 1,250; гювеч – 2,400 
кг; компот – 1,600 кг; конфитюр – 2 кг; месна консерва – 1,800 кг; захар – 8 кг и вафли – 2 кг.

Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2015-2016г.), право на хранително 
подпомагане имат и майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една 
година по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 
10а от ЗСПД; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция 
и отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД, и лица и семейства, 
инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда 
на чл. 16 от ППЗСП. 

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в 308 пункта в цялата страна, като всеки правоимащ получава 
хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Подробният график за поетапното раздаване е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg)  и  на АСП 
(www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната.  
Допълнителна информация гражданите могат да получат в областните организации на БЧК. 

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на 
местните власти.

За София град раздаването на продуктите ще стартира на 1 февруари 2017 г.

Добрич
4 януари 2017 г. 

С участието на областния управител 
н а  Д о б р ич  Д е те л и н а  Н и к о л о в а 
стартира раздаването на хранителни 
продукти първи транш на Операция 
„Предоставяне на индивидуални пакети 
хранителни продукти“ 2016 BG05F-
MOP001-2.002 в два пункта на Добричка 
област - „ДКЦ – 2“ в града и в с. Крушари. 
На 6 януари червенокръстци започнаха 
раздаване в още два пункта в областния 
град - в сградата на Висшето училище по 

мениджмънт, предоставили безвъзмездно площи за целта, като лично ректорът доц. Тодор Радев поднесе първите хранителни 
пакети на правоимащи лица. На пети и шести януари бяха заредени с хранителни продукти пунктовете в Шабла и в Балчик, 
където отговорниците на БЧК са в готовност да предоставят продукти на правоимащи, осмелили се при ниски температури 
и трудно проходими улици да се движат. 

Въпреки тежките зимни условия - снегонавявания и ниски температури в 6 от общо 10-те пункта програмата се изпълнява 
по предварително подадения график. Единствена пречка на този етап са трудно проходимите пътища в област Добрич.  

Областният съвет на БЧК изказва благодарност на областния управител на Добрич г-жа Детелина Николова и на ректора на 
ВУМ доц. Тодор Радев за оказаното съдействие. Благодарност дължим и на новосформирания (втори) клуб на водния спасител 
в Добрич, чийто членове – всички доброволци на БЧК, в късните часове преди Йорданов ден, при много ниски температури 
и снеговалеж участваха в разтоварването на хранителни продукти за новооткритите два пункта в града. 

Зареждането на временните пунктове в останалите общини на областта ще се извършва поетапно по график, публикуван 
на сайта на ОС на БЧК.
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БЧК помага на пострадалите в Хитрино

Жителите на град Добрич и областта продължават да предоставят парични 
средства за пострадалите в Хитрино. Поредният дарител е Илия Василев Илиев, който 
внесе 500.00 лева в сметката на БЧК. Той сподели, че по време на наводненията в 
Бисер, Аспарухово, Мизия и Добрич се е отзовавал на апелите на БЧК и е предоставял 
различни финансови средства. „Доверявам се напълно на милосърдната организация”, 
сподели той. Преди години Илия Илиев е намерил огромна сума пари и я е предал 
в полицията.

Сливен

Продължава националната благотворителна кампания на БЧК за пострадалите в 
с. Хитрино. До 10 януари са набрани 1 031202 sms-а и 1 013 209 лв. по банков път и 
онлайн дарения. Общата сума е 2 044 411 лв.

Можете да помогнете:
• 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;
• на банкова сметка: Български Червен кръст, IBAN в BGN: BG64UN-

CR76301078660913, 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.

Добрич

В навечерието на 2017 г. отчетно изборната кампания на общинско ниво в 
Добричка област приключи по график. На проведените осем общи събрания бяха 
отчетени резултатите от дейността на доброволците през годината и през мандата. 
Всички събрания преминаха в оживени дискусии. Приеха се насоки за работа през 
новия мандат и годишни планове за 2017 г. 

В четири общински червенокръстки организации – Балчик, град Добрич, Крушари 
и Тервел, има избрани нови ръководства и председатели, съответно това са д-р 
Парсек Салбашян – управител на МБАЛ Балчик, Мария Стойчева – частен бизнесмен, 
Миглена Василева – директор „Човешки ресурси“ в община Тервел и Васил Михайлов 
– специалист в община Крушари. И четиримата новоизбрани председатели са 

Добрич

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Нови председатели на общински организации

дългогодишни доброволци на БЧК. Общинските контролни комисии в посочените организации са също с нови състави.
В работата на събранията участваха Добри Драгнев – председател на Областния съвет, д-р Артюн Еринозов – деректор на 

секратариата на БЧК – Добрич, и Виолета Каменова – специалист по организационна дейност в областната организация.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

БЧК осигуряваше безопасността на Богоявление

София
6 януари 2016 г.

Българският Червен кръст подкрепи традиционно организирания от Столична община празничен водосвет по случай 
Йордановден и ритуала по хвърлянето на кръста в езерото в кв. Дружба. За безопасността на участници и зрители бдеше 
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БЧК пред паметника на опълченеца по 
повод 139 г от освобождението на София

Ямбол
6 януари 2017 г.

Общо събрание на клубовете на БМЧК

Гости на Общото събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол, бяха: г-н Стойчо Стойчев 
- член на НС на БЧК; д-р Антоанета  Антонова - председател на ОС на БЧК - Ямбол; инж. 
Митко Филипов - директор на секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и Гергана Георгиева, 
щатен специалист в БЧК – Ямбол. Събранието бе отчетно-изборно, а за по-деловото му 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”;
материали: Гинка Луджева

графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 02/49 23 055, 02/49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

протичане  бяха избрани три комисии – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по провеждане на изборите. Председател 
на събранието бе Даниела Иванова. Отчетът на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио-визуален клип и 
бе приет с мнозинство от делегатите. Гостите дадоха много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК - Ямбол. 
Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК - Ямбол и функциониращите 14 клуба в цялата област. Г-н Стойчо 
Стойчев отправи специални поздравления за иновативния начин на представяне на отчета на БМЧК.

По време на втората сесия на събранието беше избран нов областен координатор на БМЧК – Ямбол, Ваня Герганова. За 
заместник-областни координатори на БМЧК- Ямбол бяха избрани – Анелия Петрова и Стели Джамбазова. Делегатите на Общото 
събрание на клубовете приеха Календарен план за дейността на организацията за 2017 г., както и Насоки за работа на младежката 
организацията за следващия двугодишен мандат. 

Видин
6 януари 2016 г.

На Йордановден във водите на 
река Дунав край градския плаж „Баба 
Вида” във Видин десетки ентусиасти и 
тази година скочиха в ледените води 
на реката за здраве и за да извадят 
кръста. Стотици видинчани наблюдаваха 

екип от шестима водни спасители 
и служители на ПБЗН. От ледената 
вода кръстът беше изваден от Никола 
Божилов от София, който през миналата 
година е преминал курсовете на ВСС при 
БЧК и е пълноправен воден спасител.

Д о б р о в о л ц и  н а  С т о л и ч н а т а 
организация на БЧК раздаваха топли 
напитки на гостите и на публиката.

ритуала. За поредна година Български Червен кръст и доброволците на БМЧК – Видин, взеха участие при обезпечаване 
сигурността на празника. Оборудвани със спасителни жилетки и буйове четирима спасители от водноспасителения отряд 
на ДЕРБАК – Видин, влязоха във водите на Дунав, за да осигурят безопасността на всички престрашили се да влязат в реката. 
Десет доброволци на БМЧК – Видин, раздаваха топъл чай на всички желаещи граждани и одеяла за излезлите от ледените води. 
Въпреки лошото време червенокръстците извиха хубаво право хоро за здраве през Новата година.


