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ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
Отчетно-изборна кампания
Добрич
24 февруари 2017 г.
В Общото събрание на местната
организацията участие взеха
председателят на БЧК акад. Христо
Григоров и генералният директор проф.
Красимир Гигов.
Гости на събранието бяха областният
управител на Добрич Детелина Николова,
директорът на ОД „Безопасност на
храните” д-р Розалина Брайкова,
директорът на РД АСП – Добрич Ирена
Баирова, директорът на дирекция
„Социално подпомагане” Магдалена

Миткова, представители на ПБЗН – Добрич, общински администрации, НПО и др.
В обръщението си към ръководството на БЧК и делегатите на Общото събрание областният управител Детелина Николова
изрази удовлетвореността си от съвместната работа с червенокръстката организация и изказа искрена благодарност на
служителите и доброволците за тяхната дейност.
Акад. Христо Григоров, в своето приветствие, акцентира върху дейността на БЧК – Добрич, който изключително добре се
справя с всички предизвикателства – готовността за бедствия, водноспасителната дейност, социално-помощната дейност,
развитието на капацитета и финансовата стабилност. Изключително високо председателят на БЧК оцени и доброволците на БМЧК.
В отчета на областния съвет за периода 2013/2016 г. бяха посочени резултатите от многообразната дейност на организацията,
стабилността на членския състав, развитието на доброволческите дейности и участието на Добрич в пилотния проект на БЧК
за изграждане на електронно досие на всеки доброволец.
Д-р Артюн Еринозов, директор на Секретариата, отчете изпълнението на Бюджет 2016 и изказа своята благодарност към
екипа си за добре свършената работа.
На първата сесия на новото Общо събрание делегатите избраха областен съвет с председател Добри Драгнев и двама
заместници Соня Георгиева и Иван Иванов. Областният съвет се допълва от Веселин Димитров, д-р Валери Веселинов, д-р
Камелия Кирчева, Къна Минчева, инж. Росен Баръмов и Татяна Жендова. Делегатите избраха и Областна контролна комисия в
състав: Ели Петрова, Теодора Йонова и Красимир Масурски.
За делегати в националното Общо събрание на БЧК бяха избрани Добри Драгнев, Иван Иванов и Росен Баръмов, а за
подгласници – Соня Георгиева и Веселин Димитров.
Общото събрание прие актуализираните основни Насоки за развитие на областната организация с План за дейности и
Бюджет 2017.
Пловдив
21 февруари 2017 г.
Отчетно-изборното събрание на
БЧК – Пловдив протече в присъствието
на председателя на БЧК акад. Христо
Григоров, зам.-председателя д-р
Валентин Пеев, генералния директор
проф. Красимир Гигов и зам.-генералния
директор д-р Славита Джамбазова.
Кмет ът на Пловдив Иван Тотев и
кметовете на общините Първомай, Родопи, Калояново също уважиха събитието с присъствието си.
За председател на областната червенокръстка организация бе преизбрана д-р Петрония Карамитрева, а за нейни заместници
– доц. Христо Паунов и Георги Георгиев.
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Варна
23 февруари 2017 г.
Проведе се отчетно-изборното
събрание на БЧК – Варна, на което
гости бяха областният управител Тодор
Йотов, председателят на БЧК акад.
Христо Григоров, генералният директор
проф. Красимир Гигов, представителят
на Варненската и великопреславска
митрополия отец Василий Шаган,
командващият ВМС контраадмирал
Митко Петев, зам.-кметът на Варна Коста
Базитов, президентът на Двунационалната търговска камара България – Израел Авиноам Катриели, директори на институции,
партньори, съмишленици и приятели.
Делегатите приеха Отчета за работата на областната организация за периода 2013/2016 г. и дадоха много добра оценка
за дейността й.
За нов четиригодишен мандат бяха преизбрани председателят Илия Раев и зам.-председателите – д-р Петър Радушев и
Юлиян Страшимиров. Приети бяха Насоки за работа на БЧК – Варна за периода 2017/2020 г. и План за 2017 г.
Акад. Григоров поздрави варненската организация за изключителния авторитет и активната дейност, а музикален поздрав
към всички делегати и гости отправиха ученици от НУИ „Добри Христов“ с пиесата „Марш на оловните войници“.
Пазарджик
23 февруари 2017 г.
Областната организация на БЧК – Пазарджик проведе Общото си отчетноизборно събрание, гости на което бяха д-р Валентин Пеев, зам.-председател на
БЧК, д-р Славита Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК, Петър Петров,
зам.-кмет на община Пазарджик, представители на държавната и местната власт,
на различни организации и партньори.
На форума бе направен отчет пред обществеността за извършеното през
2016 г. и за мандат 2013/2016 г., според който всички дейности на организацията
бележат ръст: повишен брой на членове, на доброволци и симпатизанти, повишен
брой на проекти, изпълнявани в партньорство с външни дарители като НС на БЧК,
община Пазарджик и община Панагюрище. Форумът избра за председател на
червенокръстката организация Димитър Петков, а за зам.-председател – д-р Фани Петрова.
Зам.-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев даде много висока оценка за работата на Областната организация за
отчетния период.
Ямбол
22 февруари 2017 г.
Гости на Общото отчетно-изборно
събрание на БЧК – Ямбол бяха Иван
Йоргов, зам.- областен управител на
област Ямбол, д-р София Стоименова,
главен секретар на БЧК, Станчо Ставрев,
зам.-кмет на община Тунджа, комисар
Йордан Събев, директор на РД ПБЗН,
гл. инспектор Георги Белчев, н-к сектор
„Пътна полиция”, Милена Янъкова,
директор на РД„Социално подпомагане”,
Атанаска Бонева, директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Милена Алексиева, управител на център
за обществена подкрепа „Усмивка”, Христо Христов, управител на Център за настаняване от семеен тип, Силвия Димова,
управител на Дневен център за деца с увреждания, медии и др.
Делегатите приеха единодушно отчет за дейността на организацията през периода 2013/2016 г., представен от д-р Антоанета
Антонова, председател на Областния съвет на БЧК, отчет на Областната контролна комисия, представен от Силва Иванова,
и отчет на бюджета за 2016 г., представен от инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК.
Д-р София Стоименова поздрави областната организация за свършеното през годините и подчерта водещата роля на
доброволците в оказването на психосоциална подкрепа и необходимостта от участие в тренировъчни занятия и обучения
за разширяване на капацитета.
За председател на Областния съвет на БЧК – Ямбол, единодушно бе преизбрана д-р Антоанета Антонова, а за неин заместник
бе преизбран Стойчо Стойчев, член на НС на БЧК. Останалите деветима членове на Областния съвет на БЧК – Ямбол за мандат
2017/2020 г., избрани единодушно, са: Иванка Георгиева, Станчо Ставрев, Иван Иванов, д-р Блага Георгиева, София Минева,
Таня Даскалова, комисар Йордан Събев, Неда Бъчварова и Димитър Андонов от БМЧК.
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Силистра
24 февруари 2017 г.

Областната организация на БЧК –
Силистра, проведе заключителната
сесия на Общото си събрание за
периода 2013/2016 г. с участието на
зам.-генералния директор Василка
Каменова и на главния секретар д-р
София Стоименова.
Делегатите бяха приветствани от
зам.-областния управител Светлана
Великова, която в словото си подчерта значението на БЧК за гражданите, поднасяйки задочно и поздравите на областния
управител Петко Добрев.
Председателят на Общински съвет – Силистра, д-р Мария Димитрова също приветства червенокръстците и им подари
колаж с пожелание за успех. От името на община Силистра, поздравленията си поднесе зам.-кметът Денка Михайлова.
В рамките на своя четиригодишен мандат Областният съвет е работил активно и последователно за системно реализиране
на главните насоки на своята дейност, а именно: укрепване капацитета на организацията, повишаване готовността на
организацията за адекватна реакция при бедствия, популяризиране на хуманитарните ценности и принципи и много др.
В края на заключителната сесия БЧК – Силистра, избра ново ръководство за следващия мандат до 2020 г.
Кърджали
24 февруари 2017 г.

По време на Отчетно-изборното
събрание на областната организация,
беше презентирана четиригодишната
дейност на червенокръстците в областта,
бяха избрани ръководни органи и приети
планиращите документи за дейността на
организацията за периода до 2020 г.
В областта са изградени 7 общински
организации на БЧК, които обединяват
66 дружества с 3138 членове. Отчетен бе
и нарасналият капацитет на общинските

ръководства на БЧК по места – Ардино, Крумовград, Момчилград.
Към настоящия момент доброволците на БЧК в областта са 249, а на БМЧК – 117. Дейността на доброволния „Екип 254”,
управлението на социалната услуга „Дом за стари хора” и „Хоспис Червен кръст“, подкрепата на община Кърджали и реалният
принос, който те имат за решаване на проблемите на възрастните хора от общината и областта, са емблематични за областната
организация и опитът им е уникален за системата на националните дружества.
Важен акцент през отчетния период бе поставен на изграждането и развитието на партньорства по места и коопериране на
ресурси за съвместна дейност и самостоятелни инициативи в общините Ардино, Крумовград, Момчилград и Кърджали.
Зам.-генералният директор на БЧК д-р Славита Джамбазова изрази своята удовлетвореност и определи дейността на областната
организация като пример за всички червенокръстки структури в страната.
Единодушно делегатите преизбраха доц. д-р Тодор Черкезов за председател на областната организация и инж. Кузман Димов за
негов заместник. На своето първо, разширено заседание, по инициатива на общинската организация на БЧК в Ардино, членовете
на ОС на БЧК решиха да подкрепят лечението на Даниел Сакалиев, отпускайки 500 лева от фонд „Милосърдие“.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Ден на розовата фланелка
София
22 февруари 2017 г.

Столичната организация на БЧК за поредна година реализира проект „Бъди добрият
герой”, в рамките на който доброволци представят теми, свързани с агресията пред
ученици от 5 и 6 клас в шест столични училища.
Тази година младежите от проекта се включиха и в мащабното отбелязване на
Световния ден за борба с тормоза в училище – Деня на розовата фланелка.
Издание на Българския Червен кръст
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В над 15 столични училища доброволците проведоха акции с цел популяризиране на идеята и изразяване на позиция по
темите за насилие и тормоз в училище. Учениците облякоха розови фланелки, споделиха своите положителни мисли и пожелания,
организираха флашмоб и образуваха розови сърца в знак на съпричастност. Създадена беше и онлайн кампания, в която всеки
може да се включи, като сложи специално изработена за деня розова снимка на корицата си във Фейсбук. Снимки от проведените
училищни акции се качваха на официалните хаштагове: #PinkShirtDay #BRCY #BRCYSofia.
Кърджали
22 февруари 2017 г.

За първа година доброволците от клуб „Надежда“ към ПГТХВП в Момчилград
отбелязаха „Деня на розовата фланелка“.
Облечени с розови фланелки и закичвайки свои връстници с розови панделки,
доброволците казаха “Не на тормоза в училище“. В разговор със свои приятели,
учители и съученици те споделиха необходимостта от това хората да бъдат потолерантни и съпричастни, да не подминават с безразличие жертвите на насилие и
агресия, а при необходимост да потърсят съвет от компетентно лице, да споделят
видяното и да се опитат да помогнат.
Добрич
22 февруари 2017 г.

За пета поредна година доброволците от БМЧК – Добрич, заедно с учениците от
ОУ “Стефан Караджа”, отбелязаха Деня на розовата фланелка.
Младежите прекараха един забавен и полезен час с учениците от първи клас и
от подготвителна група. Те отправиха към света послания за човечност и доброта,
играха забавни игри, пяха и танцуваха. Ръководството на училището благодари на
доброволците и ги покани за бъдещи инициативи.

Обучения по първа долекарска помощ
София
Февруари 2017 г.

БМЧК – София, започна серията от
курсове по първа долекарска помощ за
второ ниво от Обучителната система на
БМЧК. В четири последователни съботи до
средата на месец март преминалите първо
ниво ПДП 150 доброволци, разделени в
две основни групи, ще имат възможността
да се обучат на следващо ниво.
За добрата организация се погрижи
МАЕ – София. Членовете на екипа
разделиха доброволците на малки групи за практическата част, която премина при засилен интерес у всички присъстващи.

„Уроци за България”
Габрово
23 февруари 2017 г.

В рамките на проект „Различното
приятелство” доброволци на БМЧК –
Габрово проведоха поредното занимание
от „Уроци за България” в Дневен център за
деца и младежи с увреждания.
Доброволците представиха
драматизация на легендата за хан Аспарух
и първата мартеничка и изработиха
мартеници по повод предстоящия
празник. Както винаги посещението
премина емоционално както за младите червенокръстци, така и за децата от центъра.
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Италианският лицей в подкрепа на пострадалите в Хитрино
София
февруари 2017 г.

По инициатива на Величка Велянова, директор на Национален учебен комплекс по
култура в София, в продължение на 2 месеца се набираха средства за пострадалите
в с. Хитрино. В специални кутии за дарения, предоставени от БЧК, преподавателите
и възпитаниците на училището събраха 689 лв. в подкрепа на засегнатите от взрива.
Средствата бяха предадени на служители на Българския Червен кръст.
Училището активно подкрепя дейностите на организацията и на 30 януари тази
година официално учреди и клуб на БМЧК към Шеста териториална организация на
СО на БЧК.
В знак на благодарност БЧК връчи грамота на директора на училището от името на
акад. Христо Григоров.

Благотворителна дейност
Варна
Февруари 2017 г.

В първите два месеца на годината 19 дарители предоставиха на БЧК – Варна 88
чувала с дрехи и обувки за деца и възрастни, детски играчки и спортни пособия /нови
и втора употреба/.
Те бяха насочени към нуждаещи се лица и институции, потърсили подкрепа в
социалната приемна на БЧК.

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ
Общинско учение „Спасител – Тунджа 2017“
Ямбол
22-23 февруари 2017 г.

Под ръководството на кмета на община Тунджа Георги Георгиев се проведе общинско учение-тренировка за защита при
бедствия„Спасител – Тунджа 2017“. Участваха специализирани екипи на РД ПБЗН – Ямбол, полицейски служители, представители
на „Български държавни железници“, представители от Национална асоциация „Спасител“, ЦСМП – Ямбол, и петима членове
от ДЕРБАК – Ямбол: Красимира Харутюнян, ръководител, Пейо Пеев, Жана Михова, Станка Павлова и Даниела Анева, членове.
Целта на учението бе да се усъвършенстват уменията и практическите навици на участниците и да се повиши ефективността
на взаимодействие между отделните екипи за незабавна и адекватна реакция по оказване на помощ на пострадали.
Тренировките се проведоха в Безмер и Тенево, където се отработиха поведението и действията на екипите по спасяване,
оказване на първа помощ, психосоциална подкрепа и специализирана медицинска помощ в зоната на бедствието и извън
нея. Демонстрациите в отделните занятия включваха възникнал инцидент с дерайлирал пътнически влак, терористична
атака и пожар.
Тренировъчни учения от такъв мащаб ще бъдат организирани периодично през цялата година в различни населени места
от община Тунджа.
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Бюлетин
ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
Отчетно-изборно събрание
Сливен
16 февруари 2017 г.

Проведе се Отчетно-изборно
събрание на ПСС-Сливен.
Планинските спасители приеха
отчет за изминалия четиригодишен
мандат, който се отличава с много
активна дейност, и избраха ново
ръководство на отряда.
Новият началник на отряда
и делегат за Общото делегатско
събрание е Николай Сотиров, за
зам.-началник бе избран Петър Койнов, за домакин – Камен Динев, а за зам.-делегат – д-р Евгений Тенчев.
Планинските спасители обсъдиха и редица организационни въпроси и планираха регулярна подготовка.

ПРИЗНАНИЕ

Факултетът по „Национална сигурност и отбрана” изказа най-искрена благодарност на Яна Михайлова,
дирекция „Правна” в НС на БЧК, за отделеното време и изнесените лекции в сферата на Международното
хуманитарно право.
„Искрено се надяваме, че и в бъдеще ще можем да разчитаме на нейното участие в учебните програми,
тъй като тя има не само теоретичен, но и практически опит, и ще сме много благодарни за възможността
г-жа Михайлова и занапред да бъде включена в учебния процес на факултета.” – пише в писмото деканът
полковник доц. д.н. Нено Христов.

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
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