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“Златна монета” за принос към утвърждаване на хуманността

София
26 януари 2017 г.

Националният съвет на 
Българския Червен кръст 
у д о с т о и  с ъ с  з в а н и е т о 
„ О т л и ч н и к  н а  БЧ К ” д - р 
Николай Чобанов, член на НС 
и председател на Областната 
организация на БЧК – Шумен, 
Неждет Мурад, председател 
на общинската организация на 
БЧК в Хитрино и инж. Пламен 

„Съветът на европейската научна и културна общност” връчи отличието “Златна 
монета” за принос към утвърждаване на хуманността на председателя на БЧК акад. 
Христо Григоров.

„Приемам „Златната монета” като израз на уважение и висока оценка за работата 
на най-голямата световна хуманитарна организация – Червения кръст, в частност 
Българския Червен кръст. Благодаря на интелектуалната общност за номинирането 
ми за това престижно признание. За мен е чест и голяма отговорност да ръководя 
организация, която вече 139 години служи на хуманността.” 

Отличието се връчва на обществено признати представители на българската 
интелигенция, както и на институции, а номинациите се правят от 180 известни 
български учени и творци с международно признание, които притежават златни 
отличия. Сред отличените до момента са Райна Кабаиванска, Силви Вартан, 
проф. Андрей Пантев, Георги Чапкънов, Валя Балканска, Вили Казасян, Съюзът на 
българските художници, Съюзът на българските филмови дейци, Академията за 
музикално,танцово и изобразително изкуство и много др.

София
27 януари 2017 г.

Петров, директор на Секретариата на ОС на БЧК – Шумен.
Високите отличия са признание за навременните и адекватни действия след катастрофалния взрив на гара Хитрино и за 

изключителната подкрепа, оказана от добровлците и служителите на БЧК на пострадалото население и на работещите на 
терен спасителни екипи.

ПРИЗНАНИЕ

Отличия за червенокръстките спасители на Хитрино

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Съвместната коледна кампания на Самекс ЕООД (представител на веригите KFC, 
Dunkin Donuts и Nordsee) и БЧК в помощ на нуждаещи се деца приключи на 4 януари. 

За шеста поредна година двете организации обединиха усилията си с цел набиране 
на финансови средства за осигуряване на безплатен обяд в училище за деца на самотни 
родители и деца от социално слаби семейства.

декември 2016 г. – януари 2017 г.

Успешна Коледна благотворителна кампания на БЧК и Самекс ЕООД 
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декември 2016 г. – януари 2017 г.

В края на 2016 г. БЧК и Кока Кола ХБК България реализираха втора поред Коледна 
благотворителна кампания за осигуряване на безплатна храна в училище за деца 
в неравностойно положение.

Приходите, в размер на 21 609 лв., от продажби на брандирани артикули, 
коледни играчки и Coca-Cola, които се предлагаха в 10 временни магазинчета 
„Соca-Cola кът за коледни чудеса”, бяха дарени от компанията за осигуряване на 
„Топъл обяд“ в училище. Кока Кола България финансира три проекта „Топъл обяд“ 
в страната – в Драгоман, Видин и Търговище, а следващата учебна година ще 
финансират още две областни трапезарии.

Кока Кола ХБК България подкрепя „Топъл обяд“ в училище за втора поредна година

декември 2016 г. – януари 2017 г.

Приключи съвместната коледна кампания, която за седма поредна година се 
организира от БЧК и „Кауфланд България”. 

Средствата се набират в полза на Програма „Топъл обяд”.  В периода 28.11.2016 
г. - 08.01.2017 г. посетителите на магазините имаха възможност да направят своето 
дарение в благотворителните кутии на БЧК. Набраните средства от кампанията са 
на стойност 25 982 лв. 

Благодарение на хуманния жест на клиентите и на ръководството на търговската 
верига, до момента са предоставени 281 053 лв. в полза на нуждаещи се деца. 

Клиентите на „Кауфланд” отново подкрепиха програма „Топъл обяд” на БЧК 

Варна
януари 2017 г.

Продуктовата дарителска кампания на БЧК и Била България ЕООД „Купи и дари“ 
се реализира успешно във Варна. 

В 7 магазина от веригата, за второто полугодие на 2016 г., варненци са дарили 
2459 продукта, които бяха раздадени на 259 материално затруднени лица. През 
първия месец на новата 2017 г. от „Купи-дари” са получени 356 бр. хранителни 
продукти, които също се предоставят на нуждаещи се. 

Пловдив
21 януари 2017 г.

Български младежки Червен кръст 
– Пловдив проведе своето отчетно-
изборно общо събрание на клубовете. В 
него участваха делегати от общинските 
клубове на младежката организация 
в област Пловдив – Карлово, Куклен, 

„Купи и дари“

Благодарение на активното участие в кампанията на служителите във веригите ресторанти на KFC, Nordsee и Dunkin’ Do-
nuts в цялата страна, набраните тази година средства са 57 800 лв. Те са дарени чрез отчисления на процент от продажбата 
на продукти на компанията и чрез дарения от клиенти при плащане на каса. До момента компанията е предоставила в помощ 
на уязвими деца общо 289 223 лв. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Общо събрание на клубовете

Сопот, Асеновград, Първомай, Хисаря и 
Съединение. 

Избрано бе ново ръководство 
на БМЧК – Пловдив.  За облас тен 
координатор делегатите единодушно 
избраха Ангелина-Милла Иванова, а за 
зам.-координатори Моника Йорданова, 
Елена Джинска и Велина Тодорова.

Гости на събранието бяха доц. 
Христо Паунов, член на НС на БЧК и 
зам.-председател на ОС на БЧК – Пловдив, 
д-р Петрония Карамитрева, председател 
на ОС на БЧК – Пловдив, Таня Георгиева, 
директор на Секретариата на БЧК – 
Пловдив, и Диляна Димитрова, експерт 
в дирекция „БМЧК” към НС на БЧК.
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Габрово
28 януари 2017 г.

Проведе се втората част от обучението на ученическите екипи по първа помощ  
за презентатори по програма „Хелфи”. Обучителите Йолита Панова и Виктория 
Генчева обърнаха внимание на спецификите при представянето на темите от 
програмата и раздадоха наръчници с цел подпомагане осъществяването й. 
Сертифицирани бяха 8 представители на УЕПП от 4 училища в Габрово.

Обучението беше изпълнено с усмивки, много игри и ентусиазъм от двете 
страни. Новите „Хелфи” презентатори си тръгнаха с огромно желание да започнат 
визитите в училищата.

Обучение за презентатори по програма „Хелфи”

Среща „Бележити българи”
Варна
24 януари 2017 г.

В ОС на БЧК – Варна, съвместно с клуб на пенсионерите „Родолюбие“, се проведе 
среща на тема „Бележити българи – Вълчан войвода“. 

Състояха се оживени разисквания, ръководени от Ж. Георгиева, за истини и 
легенди от хайдушкия живот на Вълчан войвода, както и за благотворителната му 
дейност. Н. Божова  представи обстоен материал за дейността на хайдушките чети на 
Вълчан войвода, отразени в историческата и в художествената литература. 

Изненадата на организаторите бе, че Живка Петкова, служител на БЧК, представител пето поколение на Вълчановия род, 
разказа интересни факти за именития си родственик и показа семейната родова книга. Интересът беше голям.

София
28 януари 2017 г.

БМЧК – София организира първото 
за 2017 г. обучение по първа долекарска 
помощ – 1 ниво от Обучителната 
система на БМЧК, в което се включиха 
рекордните 150 доброволци на 
столичната младежка организация. 

В организацията и провеждането на 
срещата активно участва Младежкият 
авариен екип – София. Членовете на 

Обучение по първа долекарска помощ в БМЧК – София

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

екипа проведоха две предварителни организационни срещи, на които разпределиха своите роли и изготвиха презентации 
за обучението. Доброволците бяха разпределени в 11 малки групи, всяка от които имаше фасилитатор в лицето на членовете 
на МАЕ – София. Поради големия интерес от страна на младежите, МАЕ – София ще организира обучение по ПДП за 2 ниво 
през февруари.

Първа среща

Варна
януари 2017 г.  

Секретариатът на Областния съвет и на Общинския съвет на новоучредената 
общинска организация на БЧК – Варна проведоха първата за 2017 г. среща с 
новоизбраните ръководства на петте дружества в града и двата клуба – на ДЕРБАК и ВСС. 

Представени бяха приоритетните задачи за първото тримесечие на годината 
в социално-помощната дейност. Направени бяха разисквания и предложения по плана за работа през 2017 г. Раздадени бяха 
агитационни и канцеларски материали за дейността на дружествата, обмениха се контакти и се набелязаха конкретни мерки за 
развиване на доброволческия потенциал на организацията и др.
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Казанлък
23 януари 2017 г.

Традиционно Общинският съвет на БЧК – Казанлък, съвместно с РЦТХ – Стара 
Загора, организира безвъзмездна кръводарителска кампания. Кръв дариха 14 души, 
част от които са доброволци на БМЧК - Казанлък. Всички дарили кръв получиха 
символични подаръци както от РЦТХ - Стара Загора, така и от БЧК – Стара Загора.

„Капка по капка – Живот!” 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Велинград
януари 2017 г.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), БЧК – Пазарджик започна зареждане и  раздаване на индивидуални пакети с 
хранителни продукти на 1746  нуждаещи се български граждани от Велинград. Открити бяха два раздавателни пункта.

Раздаването ще продължи до 20 февруари 2017 г. и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 38,550 
кг от 10 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.

Раздаването се извършва от доброволци на БЧК и всеки правоимащ получава хранителните продукти срещу подпис и документ 
за самоличност.

„Хранителна програма – 2016”

Харманли
24 и 25 януари 2017 г.)

Над 1 600 търсещи закрила лица, настанени в РПЦ - Харманли, получиха нови зимни дрехи и обувки. Това стана по време на 
двудневна дистрибуция, осъществена от екипи на НС на БЧК и ОС на БЧК-Хасково. В раздаването на помощта се включи и ДЕРБАК 
- Хасково. Хуманитарната помощ бе предоставена от Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали : Лора Пеева; 

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

www.redcross.bg

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Зимно подпомагане в бежанските центрове


