Бюлетин

9 - 15 януари 2017 г.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетно-изборна кампания
София
22 декември 2016 г. – 11 януари 2017 г.

Успешно приключи отчетно-изборната кампания в шестте териториални организации на Столичната организация на БЧК.
Общите събрания на делегатите отчетоха и оцениха дейността в рамките на изтеклия мандат 2013-2016 г., планираха бъдещите
насоки за работа през следващия четиригодишен период и набелязаха конкретните задачи за 2017 г.
Постигнати са високи резултати в утвърждаване на хуманната мисия на организацията, добра разпознаваемост, влияние и
откритост в обществото и сред партниращите институции и организации.
Гости на отчетно-изборните събрания бяха акад. Христо Григоров, председател на БЧК, проф. Здравко Маринов, зам.-председател
на БЧК и председател на столичната организация на БЧК, проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК, д-р Славита
Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК, д-р София Стоименова, главен секретар на БЧК, Петранка Недялкова, директор на
БЧК-София.
В изказванията и приветствията си гостите изразиха удовлетворението си от дейността на териториалните и на столичните
организации на БЧК и изказаха благодарността си към доброволците за отдадеността им на червенокръстката кауза.
Отговорно делегатите подходиха и към избора на новите ръководни органи. Приемственост и обновление има във всички
новоизбрани териториални съвети и контролни комисии.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Отчетно-изборни събрания
Добрич
януари 2017 г.

Делегатите на Общото събрание
на клубовете на БМЧК в областта за
периода 2015/2016 г.
Приеха Отчета за дейността на
организацията и избраха новия
координационен екип. Областен
координатор ще бъде Айлин Ахмедова,
дългогодишен доброволец и член
на БМЧК-Добрич, а зам.-областни
координатори ще бъдат Михаил Иванов
и Микаела Манолова. За делегати на
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Националния събор на БМЧК бяха
избрани Айлин Ахмедова и Зорница
Георгиева.
Приет бе планът за дейността на
БМЧК за 2017 г., както и насоките за
работа за следващия двугодишния
мандат. Гости на отчетно-изборното
събрание бяха директорът на ОС на БЧК
д-р Артюн Еринозов и гл.специалист МБ
инж. Кольо Стойков.
Силистра
14 януари 2017 г.

Отчетно-изборното събрание на
клубовете на БМЧК-Силистра прие
отчета на организацията за двугодишния
период. Делегатите избраха ново
ръководство, насоки за работа и
календарен план за дейностите за
2017 г.
За областен координатор беше
избрана Рая Радоева, а за зам.-областен
– Петър Хвърчилов. Те ще бъдат и
делегати на Националния събор на
БМЧК. За подгласници бяха избрани
Виктория Янкова и Виктор Димитров.
Досегашният областен координатор
обеща да продължи да подпомага
работата на местната структура на БМЧК.
Изпълняващият длъжността щатен
специалист Юлиян Рачев поздрави
новоизбраното ръководство, благодари
за работата на всички настоящи и бивши
членове и доброволци.
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Бюлетин
Плевен
14 януари 2017 г.

Го с т и н а с ъ б р а н и е т о б я х а
Александра Йовчева, главен специалист
“Международна дейност и промоция на
хуманитарните ценности” към Дирекция
БМЧК и Василена Димитрова, секретар
на Оперативното бюро на БМЧК.
Шумен
13 януари 2017 г.

Прове де се Общото с ъбрание
на клубовете на БМЧК-Плевен. Тази
година освен приемането на отчета
за дейността си през последните две
години, младежите трябваше да изберат
и новото ръководство на организацията
в областта.
С пълно мнозинство те приеха
отчета, избраха за нов областен
координатор Юлия Георгиева, а за
заместници – Елена Чифлигарска и
Никола Петров. По последните две
точки от дневния ред приеха Годишен
план за работа през 2017 г. и Насоки за
работа за периода 2017/2019 г.

За областен координатор на БМЧКШумен бе избран Михаил Хуммел, а за
зам.-областни координатори – Елиф
Хасанова и Селджан-Сечил Ерджан.
За делегати на Националния събор на
БМЧК бяха избрани Теодора Петрова и
Кирил Кирилов.
Приет беше и планът за дейността
на организацията за 2017 г., както
и насоките за работа за следващия
двугодишен период.
Варна
15 януари 2017 г.

На годишното отчетно-изборно
събрание на клубовете на БМЧК в
Шумен. Присъстваха делегати от всички
младежки клубове в града и общините.
Областният координатор Деян
Иванов представи отчета за дейността на
младежите през изминалия двугодишен
период, а доброволците избраха ново
ръководство.

БМЧК-Варна проведе отчетноизборното събрание на клубовете в
областта.

Топъл чай в студа
Варна
8 януари 2017 г.
Доброволци на БМЧК-Варна изненадаха с чаша топъл чай студуващите
граждани, които бяха излезли в минусовите температури. Младежите обхванаха
главно спирки в централната част на града и ЖП гарата, предлагайки топъл
чай на чакащите, на служителите от почистването, както и на хора във видимо
неравностойно положение.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Дарения за Хитрино
София
15 януари 2017 г.

Националната художествена галерия, в партньорство с Нов български университет,
организира благотворителен концерт в подкрепа на пострадалите в с. Хитрино.
Арфов квартет, с ръководител проф. Сузана Клинчарова и в състав Весела Тричкова
(Софийска филхармония), Илияна Селимска (Симфоничен оркестър на БНР) и Кохар
Андонян (преподавател в НМУ), изпълни пиеси от френски и испански композитори.
Събраните от продажбата на благотворителни билети средства бяха дарени на
Българския Червен кръст за пострадалите в Хитрино. Почитателите на музиката
подпомогнаха хората в нужда с над 1 000 лв.
София
15 януари 2017 г.

Публиката на Софийската опера се включи в благотворителната акция за набиране на средства за подпомагане на пострадалите
в с. Хитрино.
Зрителите на спектакъла “Норма” направиха доброволни дарения в подкрепа на каузата на обща стойност 2 468 лв.
Комисия от Софийската опера установи размера на събраните средства, които бяха преведени по специалната набирателна
сметка “Хитрино” на Българския Червен кръст.
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