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София
5 май 2017 г. 
На скромно тържество в централата на БЧК, партньори, доброволци 

и служители отбелязаха заедно празника.
За първи път организацията връчи почетни знаци за хуманизъм 

на достойни хора, спасявали човешки живот, рискувайки своя – лекар, 
пожарникар, пътен полицай, планински и воден спасител.

Ръководството на БЧК получи десетки поздравителни адреси за 
празника.

Гости на събитието бяха гл. комисар Николай Николов –директор на 
ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, старши инспектор 
Димитър Мичев и инспектор Мария Ботева от отдел „Пътна полиция“ – 
МВР, д-р Венцислав Грозев, председател на УС на Българския лекарски 
съюз, д-р Галинка Павлова – зам.-председател на БЛС, д-р Мариана 
Симеонова, изпълнителен директор на Изпълнителлна агенция по 
трансплантации, д-р Николай Андреев, директор на НЦТХ, Анета Милкова 
– член на УС на БНТ, Уляна Пръмова представител на БТА, нашите приятели 
от Съюза на художниците Ивайло Цветков и Валери Александров. 

В приветственото си слово проф. д-р Красимир Гигов, генерален 
директор на БЧК, каза  “На 8 май милиони хора в целия свят честват 
Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Днес над 200 
милиона червенокръстци от целия свят, които изповядват идеите за 
хуманност, солидарност, взаимопомощ, ще отбележат своя празник 
под девиза „Червеният кръст – навсякъде за всеки“.

Вече 138 години Българският Червен кръст, който има над 153000 
членове и близо 18 000 доброволци, участва във всички сфери на 
обществения живот, за да помага на нуждаещите се. 

Поднасям най-дълбока благодарност към хилядите членове 
и доброволци на БЧК, към всички наши партньори, дарители и 
симпатизанти, без чиято безкористна помощ не бихме могли да 
облекчаваме страданието и да осигуряваме грижа и подкрепа.“

Тази година по повод Световния ден на Червения кръст и Червения 
полумесец, НС на БЧК и награди с почетен знак и дипломи достойни 
българи, рискували собствения си живот, за да спасят живота на хора, 
изпаднали в беда. Инициативата бе на д-р Тотко Найденов, главен 
редактор на в. „Български лекар“.

Почетни знаци за спасяване на човешки живот получиха доц. д-р 
Николай Недков от Ямбол, дарил кръв над 100 пъти, дори и по време на 
операции, спасявайки живота на пациента; Симеон Симеонов – началник 
на дежурна смяна РС ПБЗН – Тетевен, ръководил над 70 сериозни 
произшествия със спасяването на хора и имущество; Момчил Григоров –
от Сектор Пътна полиция на ОД МВР – Габрово, полицай на годината 2016; 
Методи Тодоров – планински спасител, многократно спасявал човешки 
живот в планините и посмъртно Христо Стефанов, загинал при спасяване 
на семейство с деца при мъртво вълнение на неохраняем плаж. 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ

На 8 май всяка година в целия свят се чества Международният ден на Червения кръст и Червения 
полумесец. Като част от Международното червенокръстко движение, заедно с 96 милиона доброволци, 
членове и над 450 000 служители от 190 държави, Българският Червен кръст също отбеляза своя празник.
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По традиция, както всяка година на 8 май, Националният 
съвет на БЧК удостои с отличия и награди свои партньори, 
служители и доброволци. 

Звание “Заслужил деятел на БЧК” получиха Татяна Досева – 
директор на Националния дворец на децата, Светослав Кръстев 
– председател на националното движение по приложно 
колоездене „Младежта за безопасност на движението” към 
СБА  и служителите на БЧК Петър Петров и Диляна Димитрова 
– експерти в дирекция „БМЧК”, Атанаско Стефанов – директор 
на НУЛЦ на БЧК – Лозен, Огнян Иванов – зам.-директор на 
НУЛЦ– Лозен, Ирена Михайлова – началник на отдел „УКРБИ” 
и Лидия Василева – счетоводител.

Със Звание “Отличник на БЧК” бяха удостоени Койчо Коев 
– директор на НУЦ на БЧК – Созопол, Димитър Зафиров – н-к 
отдел „Доброволческа служба” в дирекция „ОРСП“, Станимир 
Тепавски – член на ОБ на БМЧК, Владимир Иванов – управител на 
Наблюдавано жилище „Шарената къща”, Донка Чешмеджиева 
– гл. експерт ВФК, Надежда Кръстева-Борисова – гл. експерт в 
отдел „НОСП”, дирекция „ОРСП”, Аделина Генова – счетоводител 
на НУЛЦ на БЧК – Лозен, Лиляна Иванова – хигиенист.

За значителен принос при осъществяване на проект  
„Домашни грижи за независим и достоен живот“ и за 
подкрепата при осъществяване на дейностите по проекта на 
местно ниво ръководството на БЧК връчи почетни грамоти 
на кметовете общините Оряхово, Бяла Слатина, Криводол 
и Враца - Росен Добрев, инж. Иво Цветков, Петър Данчев и 
Калин Каменов.
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Ловеч 
На тържеството по случай празника присъстваха доброволци, членове 

на областния съвет на БЧК, на контролната комисия, лекари - преподаватели 
по първа долекарска помощ и щатният състав на секретариата на 
организацията в града. Директорът Цветомира Георгиева благодари на 
всички за всеотдайността и сърцатостта и пожела: „Да продължим с тази 
екипност, да постигаме повече резултати и да се надяваме все по-малко 
хора да имат нужда от нашата помощ, но ние винаги да сме в готовност 
да им я дадем“. Тя връчи на всеки малък подарък с отличителния символ 
на БЧК.

Областната организация на БЧК отличи най-добрите си доброволци. С 
грамота и значка „Отличник на БЧК“ за активна дейност удостои Красимира 
Катева, директор на „Социално подпомагане“ – Ловеч, и Симеонка Йотова, 

Силистра
4 май 2017 г.
Доброволците и служителите на БЧК отбелязаха своя празник с 

тържествено заседание. Председателят на организацията д-р Юлиян 
Найденов, директорът на Секретариата Маргарита Касабова, Ванушка Керчева 
– председател на контролната комисия и Ивайло Лазаров – член на областното 
ръководство и доброволец от общинската организация в Силистра получиха 
значка „Отличник на БЧК“ и предметни награди, а „Млад отличник на БЧК“ 
стана Симеон Димитров – дългогодишен доброволец на БМЧК.

Спазена беше и наложената от няколко години традиция по изпращане 

Ямбол
8 май 2017 г.
БЧК - Ямбол отбеляза 8 май под мотото „Навсякъде за всеки“ с поредица 

от инициативи. Денят стартира с тържествено поклонение с поднасяне 
на цветя от доброволци и служители на паметната плоча на Ямболската 
червенокръстка организация. 

Честването продължи в зала „Йорданка Пастърмаджиева” в сградата на 
ОС на БЧК с тържествено награждаване с отличия на БЧК за червенокръстки 
деятели с принос в развитието на областната организация, както следва: 
Стойчо Стойчев – медал за заслуги БЧК – златен; Митко Филипов – медал за 
заслуги БЧК – сребърен; Станчо Ставрев, д-р Лъчезар Ханджиев, Кръстина 
Атанасова – звание „Заслужил деятел на БЧК“; Слава Василева, Надка 

на активни членове на БМЧК, завършващи средното си образование. Тази година Благодарствен адрес, препоръка и предметна награда заслужено получи 
Боян Валериев Стоянов от Силистра.

Александрова, Живка Димова, Владимир Стоев, Галя Ямандиева, Димитър Андонов – със звание „отличник“.
Д-р Антоанета Антонова, председател на ОС на БЧК – Ямбол, поднесе поздравително слово към членовете, доброволците, симпатизантите и партньорите 

на организацията, а Дона Йорданова, доброволец от БМЧК, отправи специален музикален поздрав към всички червенокръстци. 
Представена бе и изложбата „Пробуждане” на Денка Георгиева, доброволец на БМЧК – Стралджа, самоук художник, който твори икони, рисува 

живопис и използва техника за рисуване с пирограф върху дърво.
***
3 - 4 май 2017 г.
Ямболската червенокръстка организация, Отделението по трансфузионна 

хематология при МБАЛ „Св. Пантелеймон“ с любезното съдействие на Комплекса за 
социални услуги за деца и възрастни, организираха двудневна кръводарителска акция, 
посветена на 8–ми май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец, в 
която се включиха 12 души, като част от тях дариха кръв за първи път.

Акцията бе поредна възможност всеки, който желае и може да дари кръв, да го 
направи сега, като по този начин изрази своята съпричастност към нуждаещите се и 
представлява втори етап от планираните през 2017 г. инициативи, които преминават 
под мотото: “Някой се нуждае от твоята кръв СЕГА!”. 

Броят на кръводарителите през двата дни от кръводарителската акция е 12.

председател на червенокръстката структура в Луковит, а областният координатор на БМЧК – Ловеч, Яна Георгиева и членът на БМЧК – клуб Ловеч, 
Йоланда Балканска – с грамота и значка „Млад отличник на БЧК“.
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София
28 април 2017 г.
С добро настроение, шеги и усмивки доброволци от различни поколения засадиха цветя и дръвчета в Националния учебно-логистичен център на БЧК в село 

Лозен. Целта на инициативата е да бъдат насърчени разнообразни събития на хора от всички възрасти, основани на разбиране, зачитане и солидарност между 
поколенията. Зам.-генералният директор на БЧК, д-р Надежда Тодоровска сподели, че организацията е започнала да работи още от 2003 година по идеята за това 
как да обедини възрастните хора, да ги насърчи да бъдат полезни сами на себе си и със своите умения, знания и опит да допринесат за обществото, в което живеят, 
и по този начин да заразят младите хора с „вируса на доброто“.

София – област
28 април 2017 г. 
Областният съвет на БЧК – София се включи в инициативата на Български Червен 

кръст за отбелязване на Европейския ден за солидарност между поколенията. 
Мероприятията се проведоха в общините Ботевград, Своге, Горна Малина, Костинброд 
и Сливница. В тях участваха млади и възрастни доброволци на БЧК, които заедно 
засадиха цветя, плодни дръвчета и храсти на определените от общинските власти за 
целта места.

„Европейски ден за солидарност между поколенията”

Хасково
5 май 2017 г. 
По случай Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец в 

сградата на БЧК-Хасково се състоя тържественото връчване на отличия на БЧК 
на изявени доброволци на областната организация. Със званието „Заслужил 
деятел на БЧК“ бяха наградени 4-ма дългогодишни доброволци на БЧК – 
Хасково, а двама доброволци на БМЧК получиха званието „Млад отличник“. 
Наградите връчи зам.-председателят на областната организация д-р Стефка 
Младенова. На тържеството присъстваха доброволци, членове на областния 
съвет и ръководствата на общинските организации, партньори и симпатизанти, 
медии и др. 

***
По повод 8 май - Световен ден на Червения кръст и Червения 

полумесец, представители на целевата група по проект „Повишаване 
информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и 
защита на техните права” проведоха информационна кампания.

На обособен пункт в Градския парк, обозначен с отличителните знаци 
на Червен кръст, гражданите можеха да получат подробна информация 
за различни схеми, по които се извършват измами с възрастни хора и 
начините на действие на престъпниците. Доброволците разпространиха 
информационни материали, включващи най-често използваните методи 
за измама. Кампанията предизвика интерес у гражданите, които се спираха 
и задаваха много.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
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Кърджали
29 април 2017 г.
Доброволците от екип 254 към Областния съвет на БЧК посетиха дома 

за стари хора в града и заедно с потребителите и персонала почистиха 
дворните площи и боядисаха беседките. Със съдействието на Община 
Кърджали и служители на “Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД 
- Кърджали, бяха подменени и отремонтирани пейките към дома. 

Ловеч
28 април 2017 г.
ОС на БЧК, съвместно с ЕКО ЕАД – Ловеч, засадиха цветя и дръвчета на 

алеята пред Профилирана езикова гимназия “Екзарх Йосиф I“.

Русе
29 април 2017 г.
Общо 186 доброволци на БЧК от всички поколения от населените места 

в Русенска област се включиха в различни инициативи за отбелязвяне на 
Европейския ден за солидарност между поколенията. В Русе доброволците 
на БЧК се погрижиха за зеленината около Спортната зала. В с. Красен оплетоха 
кошници от върбови клони, в които да засадят цветя и да разкрасят центъра 
на селото. В с. Бабово доброволци се включиха в засаждането на 100 фиданки, 
а в гр. Две могили възрастните хора заедно с младежи почистиха цветята 
около паметните места, свързани с Филип Тотьо. В с. Ценово, в месността 
Кръста, доброволци се погрижиха за младите дървета и засадиха нови на 
мястото на измръзналите през зимата.

Добрич
28 април 2017 г.
Потребители на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към ОС на БЧК, 

служители и доброволци от различни поколения засадиха цветя, храсти 
и дръвчета в ЦОП, около административната сграда на секретариата, в 
зоналния склад за бедствия и в парка на с. Победа. Те обмениха опит, умения 
и креативни идеи в грижата за тревните площи. Отговорностите и задачите 
бяха разпределени според възможностите на участниците и резултатите 
не закъсняха. Изработените цветарници от дървени палети, автомобилни 
гуми и стари гумени ботушки съживиха интериора в двора на Центъра.

Пловдив 
29 април 2017 г.
Доброволци от БЧК - Пловдив, работещи по проект “Повишаване 

информираността на обществото по проблемите на възрастните хора”, заедно 
с ученици от СОУ “Димитър Матевски” засадиха храсти в парка срещу СОУ 
“Черноризец Храбър”. Показаха на себе си и другите, че солидарността се 
изразява в това да живеем добре заедно, да споделяме с другите това, което 
знаем и можем и да разчитаме на тях за нещата, които не знаем и не можем.
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БЧК започна предоставянето на нераздадените от първи транш хранителни продукти

Пловдив 
3 май 2017 г. 
С пролетен бал беше отбелязан Европейският ден за солидарност 

между поколенията. Близо два часа млади и възрастни танцуваха и се 
наслаждаваха на различни жанрове музика. Празникът постигна целта си 
- почувства се любовта между поколенията. Изпълнителите се посрещаха с 
аплодисменти. Да си пожелаем този празник да стане традиция в Пловдив... 
и както каза в словото си Таня Георгиева, директор на ОС на БЧК: “Когато 
има здрави корени... крилата по-леко летят!”

Враца
28 април 2017 г.
За втора поредна година доброволци от двете общини, работещи по 

проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на 
възрастните хора и защита на техните права“ участват в едновременното 
засаждане на растения. 

В Бяла Слатина това се случи пред Културния дом в общинския град, 
където възрастните хора, доброволци на организацията, заедно със седем 
деца от ОУ „Цани Гинчев“, техни учители и родители засадиха карамфилчета 
в цветна фигура. След като се почерпиха за добре свършената работа, 
всички заедно пуснаха цветни балони в небето.

В община Мездра засаждането се проведе на 2 места: в общинския 
център и с. Зверино, където представители на всички поколения заедно 
садиха храсти и цветя. В Мездра градинари от 4 поколения засадиха 
вечнозелени храсти пред бюст паметника на В. Левски, а в Зверино червени 
хризантеми под форма на кръст ще цъфтят в двора на СУ „Св. Климент 
Охридски“. В същото училище, по инициатива на клуба БМЧК, се проведе 
и кръгла маса на тема „Поколенията заедно за по-добър живот“.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещи се лица, БЧК започна поетапното раздаване на неразпределените на първи транш хранителни продукти на 57 321 допълнително 
включени в програмата уязвими български граждани. 

Раздаването ще продължи до 19.05.2017 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане лица (АСП) 
ще получат по 49,800 кг от следните хранителни продукти: брашно – 13 кг; ориз - 6 кг; спагети – 5 кг; картофено пюре - 1,500 кг; гювеч – 2,400 кг; 
компот - 2,400 кг; конфитюр – 4 кг; месни консерви – 3 кг; захар – 10 кг и вафли - 2,500 кг. 

В допълнителните списъци на АСП са включени следните категории граждани: 
• лица с установени 90 на сто трайни увреждания, ползващи чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за 

интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към месец февруари 2017 г.; 
• лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца 

(ЗСПД) към месец февруари 2017 г. 
Раздаването ще се извърши от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта 293 пункта, като всеки правоимащ, включен в 

допълнителните списъци ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. 
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти. 
За допълнителна информация, гражданите могат да се обаждат в областните организации на БЧК.
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Първа долекарска помощ на работното място

Представяне на дейността

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Ловеч
21 и 24 април 2017 г. 
В хотел „Островът” – с. Бели Осъм, служители от „SOS детски 

селища” преминаха специализирано обучение за оказване на първа 
долекарска помощ при работа с деца. В обучението бяха разисквани 
взаимоотношенията на експертите в ежедневната им работа с децата. 
Обърнато бе внимание на поведението на пострадалите деца, както и 
признаците и симптоми на техните наранявания и спешни състояния. 
Внимание бе насочено и към значимостта на своевременното оказване 
на първа долекарска помощ при наранявания, счупвания, изгаряния, 
измръзване, кръвотечение, астма, ухапване от насекоми и змии, токов 
удар, техника на изкуствено дишане и непрекъснат сърдечен масаж. 

Кърджали
26 - 28 април 2017 г.
В присъствието на зам.-генералния директор на БЧК – Василка Каменова 

и главния секретар д-р София Стоименова, Водноспасителната служба при 
НС на БЧК проведе семинар с директорите на Секретариати на Областните 
структури от страната. Срещата протече много ползотворно. Беше направен 
цялостен преглед на дейностите по водно спасяване, обсъдени бяха 
актуални въпроси и бяха набелязани мерки за оптимизирането й.

Участниците в семинара присъстваха на открит урок за водна 
безопасност по програмата „Приятели с водата“ с учениците от III „б“ клас 
на СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали.

Под формата на забавни игри и песни, с много ентусиазъм и настроение възпитаниците на педагога Милка Димитрова демонстрираха своите знания 
за безопасно поведение в и около водата, начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент, ролята на спасителя на плажа и на плувния 
басейн, флаговата сигнализация и др. 

Старанието на малките плувци беше оценявано от жури в състав: Мария Тенева – възпитател и Пламен Латунов – специалист „Водно спасяване“ при 
ОС на БЧК – Кърджали. За своето отлично представяне децата получиха награди – грамоти за преминатото обучение, оригинални ръкавели за плуване 
на „Speedo”, учебни програми с основните правила за поведение във водата.

Обучението е част от дейността за превенция на водния травматизъм, осъществявана от БЧК. Гости на събитието бяха и Недялка Кюпрюджиева – 
директор на СУ „Йордан Йовков“, Снежа Калитвенцова – ст. експерт по организация на средното образование В РУО-Кърджали, както и много родители.

В последвалата дискусия директорът на училището Н. Кюпрюджиева сподели необходимостта от привличане на неправителствени организации към 
учебно-възпитателния процес и ползата от проведеното обучение.
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„Приятели с водата”

Русе
През месец май 2017 г. започна провеждането на обучение „Приятели 

с водата” с ученици от 2 клас от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две 
могили, и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Бяла. Обучението е част от 
програмата на Българския Червен кръст – Русе за превенция на водния 
травматизъм. Курсът на обучението включва шест теми, от които малките 
ученици да получат основни знания и умения за безопасно контактуване 
с водата. 

Първи турнир по водно спасяване

Благоевград
22 -23 април 2017 г.
Първият турнир по водно спасяване, организиран от Областния съвет на БЧК – Благоевград, се проведе под патронажа на кмета на града, със 

съдействието на Водноспасителната служба при БЧК, в партньорство със Speedo, Хиполенд и PIRIN SPRING.
Събитието бе официално открито от доц. Стоян Андонов, председател на Националната комисия по водно спасяване. Главен съдия на турнира бе 

Борис Захариев, експерт в дирекция ВСС.
Участваха 15 отбора със 146 участника от плувни клубове – Благоевград, Сандански, София, Варна, Велико Търново, Смолян, Севлиево, Сапарева 

баня, Академия на МВР и Национална спортна академия.
Наградите на призьорите от комплексното индивидуално класиране бяха връчени от трима абсолютни световни шампиони по водно спасяване - Стоян 

Андонов, Теодора Томова и Емилия Юрукова, и от Антон Налбантов – директор на дирекция ВСС при Национален съвет на БЧК. 
Шампион стана плувен клуб „GD-sport“ – Благоевград, с треньор Екатерина Георгиева.

Курсове за водни спасители

Стара Загора
2 май 2017 г. 
Със заключителен изпит приключи курсът за квалификационна степен 

„Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“, организиран от ОС 
на БЧК. Всички 19 курсисти демонстрираха сериозни знания и умения. 
Новообучените водни спасители се справиха както с теоретичните, така 
и с всички елементи от практическите изисквания и успешно издържаха 
изпита. За добрата им подготовка заслуга имат организаторът на курса 
Борис Христов – експерт в секретариата на ОС на БЧК – Ст. Загора, и 
лекторите Стоян Шопов – инструктор по водно спасяване, доц. д-р Георги 
Арабаджиев – национален консултант по анестезиология и реанимация, 

и адвокат Деница Манолова. Иван Георгиев от дирекция ВСС на НС на БЧК беше член на изпитната комисия.
На 2 май се проведе и приемният изпит на кандидатите за надграждащ курс за квалификационна степен „Воден спасител на открити водни площи и 

море“. Явилите се 12 кандидати успешно се справиха с изпитните нормативи. В ход е процесът на записване за участие в курса, като обучението стартира 
на 9 май 2017 г.
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Състезания на Ученическите екипи по първа помощ

Добрич
4 - 5 май 2017 г.
В учебната зала на БЧК и в комплекс „Русалка” се проведоха 

заключителните изпити на кандидатите за водни спасители от първия 
курс за 2017 г. Във финалния етап комисията оцени и присъди на 16 души 
правосопособност за басейн и на 17 души за море. Всички новозавършили 
водни спасители с придобити знания и умения ще бъдат насочени към 
плажове и басейни по Черноморието за предстоящия курортен сезон.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

София
27 април 2017 г.
За поредна година пред НДК се събраха над 150 доброволци и приятели 

на Столичната организация на БЧК за заключителното състезание на 
ученическите екипи по първа помощ (УЕПП) от шести и девети клас. 
Надпреварата откри зам.-председателят на СО на БЧК – Ирена Димитрова, 
която поздрави отборите и техните ръководители за старанието при 
подготовката и пожела успех на всички участници. 

Победителите в териториалните състезания трябваше да преминат през 
шест състезателни пункта, където да демонстрират уменията си за оказване 
на първа долекарска помощ в различни ситуации, както и познанията си 
по история на Българския Червен кръст. 

Всички състезатели, съдии, статисти, доброволци и служители бяха 
облечени в тениски с логото на БЧК и на фирмата-спонсор „Медика”. 

Висококвалифициран съдийски състав от лекари и членове на Младежки 
авариен екип - София отличиха като най-подготвен при шестокласниците 
отбора на 38 ОУ “Васил Априлов”, а отборът от СГСАГ „Хр. Ботев” победи при 
деветокласниците. Всички участници получиха медали и подаръци, а най-
добрите бяха отличени с купи и грамоти, които връчиха зам.-директорът 
на СО на БЧК Спаска Тасева и главният съдия на състезанието д-р Христина 
Шкодрова. 

Подаръците и лакомствата за участниците в празника осигуриха 
фирмите „Медика” ЕООД, „Нестле-България”, „Девин”, „Мая” и „Чипита”. 

Победителите от 38 ОУ „Васил Април” ще представят столицата по време 
на Националното състезание на ученическите екипи по първа помощ.

Видин
25 април 2017 г. 

В района на Художествена галерия „Никола Петров“ и Крайдунавски 
парк – Видин се проведе Областното състезание на Ученическите екипи 
по първа помощ. В състезанието взеха участие общо пет отбора.

Всеки отбор премина през пет пункта с различни ситуации, като четири 
от тях бяха практически с участието на статисти – доброволци на БМЧК - 
Видин и един бе теория – тест 15 въпроса по първа долекарска помощ. 

На първо място се класира отборът на СУ “Цар Симеон Велики” - Видин 
с ръководител Арсения Андреева. Главен съдия на състезанието бе Момчил 
Петров – гл. специалист към ОС на БЧК – Видин. 
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Бургас
29 април 2017 г. 
Пътнотранспортно произшествие, пожар, купон с пострадали младежи 

– това са само част от ситуациите, през които преминаха участниците в 
областния кръг на състезанието на Ученическите екипи по Първа помощ 
(УЕПП).

В него сили премериха 7 училища от града. Всички състезатели показаха 
солидни знания, и на теория, и на практика, а съдиите наблюдаваха 
висок състезателен дух и отлична работа в екип. Пунктовете и ефектната 
дегизировка привлякоха вниманието на десетки бургазлии, излезли в парка, 
които поискаха да узнаят повече за младежката организация и състезанието.

След оспорвана борба победители станаха момчетата от ОУ „Св. Кн. Борис 
I”, които ще представят Бургаска област на Националното състезание на УЕПП 
през юни. На второ и трето място се наредиха съответно екипите на ОУ „Бр. 
Миладинови“ и ОУ „В. Априлов“.

Ямбол
БЧК – Ямбол организира състезание за ученически екипи по първа 

помощ в Градски парк. Надпреварата, в която взеха участие 11 отбора, 
бе открита официално от инж. Митко Филипов, директор на Секретариата 
на ОС на БЧК – Ямбол, който поздрави участниците за тяхната мотивация 
да участват в хуманната инициатива на БЧК, свързана със спасяване на 
човешки живот. Гергана Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК-Ямбол, 
запозна участниците с регламента. 

Всеки отбор премина през четири пункта и беше оценяван от съдии 
– квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК. На 
първи пункт се проверяваха теоретичните знания на участниците. На 
втори и трети пункт участниците действаха по предварително зададени 

ситуации, в които е необходимо да се окаже помощ на две пострадали 
лица. Всеки отбор демонстрира практическите си умения за оказване на 
долекарска помощ при кръвотечения и счупване на крайници в резултат 
на пътнотранспортно произшествие. На пунктовете имаше статисти от 
БМЧК, които бяха дегизирани и пресъздаваха различните ситуации. 
На четвърти пункт отборите демонстрираха уменията си, свързани с 
изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. 
Победител стана отборът на СУ „П. Яворов“ - Стралджа, на второ място се 
класира ПГПЧЕ „В. Карагьозов” - Ямбол, а на трето място е отборът от ОУ 
„П. Р. Славейков” - Ямбол. Инж. Митко Филипов връчи грамоти и награди 
на всички участници в състезанието.

Пловдив
1 май 2017 г.
Българският младежки Червен кръст организира състезание по първа 

долекарска помощ за деца на възраст 12 - 14 години, в което премериха 
сили 5 ученически отбора. 

Всеки от отборите беше обучаван от всеотдайните доброволци на БМЧК 
– Пловдив повече от месец преди старта на състезанието, в което бяха 
разиграни 5 ситуации, изпитващи практическите умения на децата по първа 
долекарска помощ. На други два пункта, в специални игри, състезателите 
демонстрираха екипен дух и бързина.

В състезанието се включиха близо 20 души, които играеха ролята на 
пострадали и помагаха на малките герои да покажат знанията си. Първо 
място зае отборът на ОУ „Райна Княгиня“, на второ място се класираха 
учениците от СУ „Патриарх Евтимий“, а на 3-то СУ „Пейо К. Яворов. На 
шампионите им предстои участие на националното състезание през юни 
2017 г.

Сливен
3 май 2017 г. 
БМЧК проведе областно състезание на УЕПП. Участваха общо 3 отбора 

от Сливен и Нова Загора, отличили се на миналогодишния общински кръг. 
Участниците бяха изключително добре подготвени по мнение на съдиите 
в четирите контролни пункта. Първото място бе за ПХГ “Дамян Дамянов”, 
Сливен.
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Силистра
4 май 2017 г.
Областното състезание на ученическите екипи по първа помощ се 

проведе и с участието на отборите на ОУ „Иван Вазов“ – Силистра, СУ „Христо 
Ботев“ – Тутракан и екип от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сокол, общ. 
Главиница. Състезателите решаваха тестове по първа помощ и основни 
знания за червенокръсткото движение.

След оспорвана борба отборът на учениците от с. Сокол зае първото 
място, а отборите на Тутракан и Силистра - съответно второ и трето място. 
Всички участници получиха грамоти и персонални награди за положения 
труд и показаните знания и умения по първа помощ.

Добрич
5 май 2017 г. 
Победителите в общинските състезания в Добрич участваха в 

Областното състезание на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП), 

Габрово
8 май 2017 г.
На Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец в сградата 

на Информационно-образователен център на РД „ПБЗН” се проведе 
областното състезание на УЕПП. В него взеха участие победителите от 
общинските кръгове в Габрово, Севлиево и Трявна. Главен съдия беше д-р 
Георги Шандурков – директор на ЦСМП-Габрово и председател на Областния 
съвет на БЧК – Габрово.

Участниците преминаха през три практически пункта (един от които 
индивидуален) и два теоретични. На първо място се класира отборът на 
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, на второ - отборът на ОУ „проф. П. Н. Райков”, 
Трявна, а на трето - СУ„Васил Левски”, Севлиево.

което се провежда на всеки две години в три кръга – общинско, областно 
и национално. Всеки екип е съставен от 4 ученика на възраст 12-14 години 
и ръководител. Екипите полагат тест и показват пред съдийска комисия 
своите практически знания и умения за оказване на първа помощ. След 
изключително оспорвана борба на трето място се класира СУ „Димитър 
Талев“, Добрич, на второ ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Карапелит, община Добричка 
и на първо място УЕПП на ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци, община Тервел. 

На всички екипи бяха връчени дипломи за участие и чанти с емблемата 
на БЧК, а първите три отбора бяха отличени и с купи за съответното 
място. Победителите получиха и специални тениски на БМЧК, с които ще 
представляват областната организация.

Ученически състезания “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” 

На територията на СУ „Тодор Кирков” се проведе традиционното 
ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни 
ситуации”, което е включено в националния календар за извънучилищна 
дейност на МОН. Основната му цел е да се провери нивото на придобитите 
знания в основния курс за действие при бедствия. Мероприятието беше 
организирано от РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, 
община Ловеч, РУО-Ловеч и от секретариата на ОС на БЧК. Участваха 
ученици от 6-ти и 7-ми клас на училищата в областта.

Състезанието включваше теоретическа и практическа част. По време на 
теоретическата участниците решаваха индивидуален тест. Състезателните 
игри подложиха на проверка практическите им умения, тяхната бързина 
и съобразителност. Център “Защита при бедствия” даде възможност 
участниците да се изявят като спасители при природни бедствия – 

Ловеч
27 април 2017 г. 
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наводнение и земетресение. В център „Индивидуални средства за защита” състезателите показаха умения как се избира, подготвя и поставя противогаз, 
след което пробягаха разстояние с препятствия. В учебен център “Защита при промишлени аварии” за предпазване от химически и радиоактивни 
вещества учениците „херметизираха” прозорец и хранителни продукти. В център „Пожарна безопасност” състезателите демонстрираха познания за 
правилно поведение и действие при възникнал пожар и практически умения за ликвидиране на огнище на пожар с кофпомпа. В учебен център “Първа 
помощ” участниците показаха знания и умения за оказване на първа долекарска помощ на пострадали.

Победител в състезанието с 266,5 точки стана отборът на ОУ „Христо Никифоров” - Ловеч. Със същият брой точки, но с по-малък актив в практическата 
част, второ място зае отборът на СУ „Георги Бенковски” - Тетевен. На трето място, с 262,5 точки, се класира отборът на ОУ „Проф. Димитър Димов” - Ловеч.

Всички участници получиха грамоти, като класиралите се на първите три места бяха наградени с купи и медали, а на останалите участници бяха 
връчени призове. Наградите за отборите бяха осигурени от Община Ловеч. Купата и медалите на комплексния победител бяха връчени от г-н Еленко 
Начев – началник на РУО-Ловеч.

Проведе се Областно ученическо състезание „Защита при бедствия, 
пожари и извънредни ситуации – Добрич, 2017 г.“

За 17 път организатори на състезанието бяха ПБЗН - Добрич, община 
Добрич и ОС на БЧК. Гости на състезанието бяха Йордан Йорданов – кмет 
на община Добрич, представители на общинска и областна администрация, 
както и представители на различни институции.

Участие взеха 6 отбора от с. Оброчище, с. Кардам, с. Стожер, с. Безмер, 
Каварна и Добрич. Участниците се надпреварваха в пет състезателни поста, 
като БЧК участва в раздела «Първа помощ» с различни казуси за оказване 
на първа долекарска помощ при пострадали.

На първо място се класира отборът на ОУ „Йордан Йовков“, община 
Каварна, на второ – СУ „П. Р. Славейков“, община Добрич, а на трето – СУ 
„Хр. Смирненски“, с. Оброчище, община Балчик.

Добрич
3 май 2017 г.

С практически упражнения и игри доброволците на БМЧК по 
интерактивен начин продължават лекциите за оказване на първа помощ 
с децата от ОУ „Л. Каравелов” - Ямбол. Обучението по темите - видове рани, 
изгаряне, ужилване, измръзване, кръвотечение и др., продължава 12 
учебни часа, по време на които доброволците учат децата как да си помагат 
сами, ако им се наложи да си оказват първа помощ. 

Ямбол
април 2017 г.

Програма “Хелфи”

В рамките на проект „Академия за УЕПП”, финансиран от Фонд за 
оптимизиране и подпомагане дейностите на БМЧК „Мисли глобално, 
действай локално”, в парк-хотел „Незабравка”, с. Поповци се проведе 
тридневно обучение за отборите-победители в общинските състезания 
на УЕПП.

Те получиха възможност да надградят знанията си по първа долекарска 
помощ, да разширят капацитета си по темата „Психо-социална подкрепа“, 

Габрово
28 – 30 април 2017 г. 

Обучения по Първа долекарска помощ

да добият по-широка представа за историята на движението на ЧК/ЧП и дейностите на организацията. Участниците имаха възможност да се включат и 
в множество игри за екипност и лидерски умения. 
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ОС на БЧК проведе обучение по първа долекарска помощ – второ ниво, за 
доброволци на младежката организация. Лектор беше Елиф Хасанова, която запозна 
младите хора с общите принципи и основните стъпки в първата помощ, какво е 
медицинско спешно състояние, видове наранявания, изгаряния и др. През втория 
ден на обучението доброволците продължиха с практическите задачи и дебрийфинг.

Шумен
22 - 23 април 2017 г.

Българският Червен кръст – Русе бе поканен като партньор в мащабно 
обучение по общи знания за основните принципи на първата долекарска 
помощ и спешните действия, които трябва да бъдат предприети до 
идването на специализираните екипи, организирано от Военно окръжие 
– Русе и Военно формирование 324230 при Министерство на отбраната.

Обучители бяха 10 доброволци на БМЧК – Русе, които са и членове на 
Младежкия авариен екип – Русе. Бяха включени и други доброволци на 
БМЧК, които изпълняваха ролята на статисти. Десетокласниците, включени 
в обучителните лекции, получиха основни знания за оказване на ПДП, като 
освен теоретична част бяха направени много практически упражнения. 

Русе
25 април – 28 април 2017 г.

С провеждане на обучение по общи знания за червенокръсткото 
движение на 26 април стартираха дейностите по проект „Добра воля, 
за добра кауза“ на БМЧК – Силистра. Денят завърши с посещение на 
паметника на основателя на силистренското червенокръстко дружество 
Гено Чолаков. 

Предстоят обучения по първа помощ, в т.ч. и по програма „Хелфи“, които 
ще се мултиплицарат в обучения на съучениците от СУ „Васил Левски“ от 3 
до 8 клас до края на тази учебна година.

Берна и Ерай – ръководители на проекта, са взели присърце каузата 
по възстановяване на клуба на БМЧК и вече всички участници по проекта 
са пожелали да станат доброволци на организацията.

Силистра

„Добра воля, за добра кауза“ 

В истински празник за жителите на града се превърна първата 
обществена инициатива по проект “Съхрани здравето си в четири стъпки”. 
Над 150 души дойдоха на площада пред драматичния театър, където 
разучаваха български народни хора, салса и бачата.

Проектът на БМЧК - Търговище е финансиран по фонд „Мисли глобално, 
действай локално” и е свързан с промотиране на здравословния начин на 
живот. 

Специални благодарности към БМЧК изказаха ръководителите на 
Школа за народни танци “Рождество Христово”, на Клуб за аеробика и 
зумба - Търговище и на Школа “Ритмо латино”.

Търговище
30 април 2017 г.

Да живеем здравословно

Основната цел беше получаване на нови знания и привличането на учениците за доброволци на БМЧК - Русе. Участваха около 900 ученици на възраст 
16-17 години.
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Шумен
21 април 2017 г. 
Доброволците от БМЧК проведоха обучение на тема „Здравословно 

хранене и здравословен начин на живот“ с ученици от втори клас на НУ 
“Княз Борис Първи” в града. Младежите припомниха на децата хранителната 
пирамида и основните правила, които трябва да спазват, за да живеят 
здравословно. Бяха подготвили много гатанки за плодовете и зеленчуците, 
а за всяко дете имаше и награда. На учениците бяха предложени различни 
плодове и здравословни храни, а те трябваше да предложат рецепта за 
следобедна закуска.

„Превенция на зависимости“ 

Добрич
30 април 2017 г.
БМЧК-Добрич проведе обучение „Превенция на зависимости “– ниво 

1. За лектор беше поканена Милена Петрова – психотерапевт, работещ 
в Център за хора със зависимости и техните семейства. Експертът 
предразположи младежите да говорят открито и свободно по темата. С 
примери от професионалния си практика, по интересен и достъпен начин тя 
представи решение на проблема за мотивиране на зависимия да се лекува. 
Доброволците бяха запознати с видове и форми на терапия, като специално 
внимание се обърна на новите тенденции в превенцията на зависимости. 

Увлечени от интересната и актуална тема и споделянето на примери от работата на психотерапевта, младежите дискутираха, задаваха въпроси, участваха в 
занимателни психологични упражнения и неусетно преминаха 4-те сесии на неделното обучение. 

„Укрепване и развитие на МАЕ Добрич“

Добрич
28 април 2017 г.
В последната седмица на месец април стартира проекта „Укрепване и 

развитие на МАЕ Добрич“. В учебната зала на БЧК командирът и членовете на 
Младежкия авариен екип запознаха присъстващите доброволци и членове в 
младежката организация от местните университетски среди с приоритетите на 
МАЕ. Срещата премина при подчертан интерес по темите първа долекарска 
помощ, психосоциална подкрепа и първа психологичан помощ и бяха 
обсъдени предстоящите обучителни дейности. За изпълнение целите на 
дейността бяха изработени рекламни материали и брошури с информация 
за дейностите на организацията.

Международен ден на младежката 
солидарност

Стара Загора
24 април 2017 г.
Доброволците на БМЧК в Чирпан отбелязаха Международния ден 

на младежката солидарност, като изработиха постер и информационни 
материали с историята на приемане на 24 април като Международен ден на 
младежката солидарност и идеята, която стои зад него.
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Обучение на велосипедисти
Варна
април 2017 г. 
В сградата на ОС на БЧК-Варна се проведе обучение по първа долекарска 

помощ за всички желаещи от велоклуб „Устрем“. Велосипедистите научиха от 
доброволците на Българския младежки Червен кръст как да окажат помощ 
при инцидент. Обучители и обучавани размениха опит помежду си, което 
направи преживяването още по-интересно. Участниците останаха много 
доволни и си тръгнаха с много нови знания.

„Общи знания за Червения кръст/Червения полумесец” 

Пловдив
25 април 2017 г. 
В приемната на БЧК в Сопот се проведе обучение на тема “Общи знания 

за Червения кръст и Червения полумесец”, на което присъстваха доброволци 
от Карлово и Сопот. Те имаха възможност да получат важни знания за 
организацията, но и да обменят опит помежду си, да се позабавляват чрез 
различни игри и да преживеят страхотен ден заедно.

Доброволчески мениджмънт

Кърджали
21 април 2017 г.
Млади хора от града бяха запознати с доброволчеството, като начин за 

извършване на дейности в подкрепа на лица, организации и институции. 
Инициативата се реализира в рамките на проект „Младежки информационно 
– консултански център“ на сдружение „Омега“ в партньорство с Областен 
съвет на БЧК – Кърджали. 

„Какво е доброволчеството?“, „Какви хора участват в доброволчески 
инициативи?“, „Какво мотивира младите хора, да извършват доброволческа 
дейност?“, бяха част от темите, които участниците имаха възможността да 
обсъдят заедно с водещият на обучителния модул – Пепа Чолакова – експрет 
младежки дейности към БЧК – Кърджали.

„Предай нататък“

Варна
25 април 2017 г. 
Една от залите на ОС на БЧК отвори врати за среща-разговор на членове 

и доброволци на БЧК и БМЧК от районите „Одесос“ и „Приморски“ с поетесата 
Радостина Драгоева, автор на пет стихосбирки, носител на национални и 
местни награди. Конкретен повод за срещата бе новоизлязлата й книга 
„Черупка с море. Поезия“. 

Срещата бе организирана от секретариата на БЧК – Варна, като 
продължение на проект „Предай нататък“ за психо-социална подкрепа. 
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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Обучение по психосоциална подкрепа

Пазарджик
29 и 30 април 2017 г.
БМЧК Пазарджик проведе обучение по психосоциална подкрепа 1-во и 

2-ро ниво. Обучител беше Габриела Гроицова
Чрез интерактивни методи доброволците се запознаха с естеството на 

психосоциалната подкрепа, в кои случаи я прилагаме и защо я намираме 
за нужна, научиха кои са видовете стрес, кога се проявяват и как можем да 
ги предотвратим, както и какви са неговите последици. Бяха представени 
различни техники за ориентиране в бедствена ситуация.

Викторина „Да запазим децата на пътя“
Стара Загора
25 април 2017 г.
Проведе се областният кръг на състезанието „Да запазим децата на пътя“ за 

ученици от пети до осми клас. В състезанието участваха пет отбора, победители 
от общинските кръгове, от Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гурково и Гълъбово.

Ученическата викторина премина в три кръга. Отборите решаваха 
листовки за правилата за движение на пътя, казус по първа долекарска помощ 
и нареждане на пъзел с пътни знаци. Комисия в състав от представители на 
БЧК, Пътна полиция, РУО на МОН и СБА обработи резултатите от състезателните 
задачи и класира на първо място отбора на II ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, 
Раднево. 

БЧК предостави на всички участници в състезанието материали по първа 
долекарска помощ.

Ямбол
20 април 2017 г.
В Общински детски комплекс – Ямбол се проведе областна викторина „Да 

запазим децата на пътя”, в която участваха отбори от Ямбол, Тунджа, Стралджа 
и Елхово. Инициативата е традиционна и се организира със съдействието на 
БЧК, СБА и сектор „Пътна полиция”, като целта е изграждането на умения и 
навици у децата за действие в условията на пътното движение и формиране 
на култура за безопасно движение на пътя.

Викторината се проведе в три кръга, като в трети кръг, представляващ 
практическо задание, отборите трябваше да се справят с тест-ситуации за оказване на първа помощ при пътнотранспортно произшествие. 

Теоретичните знания и практически умения се оценяваха от комисия в състав: Павлин Пенев – представител на сектор „Пътна полиция“, Николай Маджаров 
– представител на СБА и д-р Петя Качулева – обучител по „Първа помощ” в БЧК-Ямбол.

Отборът от СУ „Пейо Яворов”- Стралджа за поредна година ще представи Ямболска област на предстоящата Национална викторина.

Шумен
25 април 2017 г. 
В СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен се проведе общинският етап от 

Националната ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“. 
Доброволците от МАЕ-Шумен демонстрираха пред всички участници ситуация 
на пътнотранспортно произшествие и оказване на първа долекарска помощ.

В състезанието участваха ученици от 9 училища от общината. Победител 
стана отборът на ОУ „Васил Левски“ от с. Градище, второто място си поделиха отборите на СУ „Трайко Симеонов“ и СУ „В. Левски“ от Шумен, а третото място 
остана за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от с. Царев брод.

Отборите преминаха през три кръга – решаване на листовка, викторина с въпроси, тест-ситуация за оказване на долекарска помощ, сглобяване на пъзел 
с пътен знак. За всички участници бяха осигурени награди от община Шумен. 
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Бюлетин
София – област
26 април 2017 г.
Община Етрополе бе домакин на Областния кръг на Националната 

викторина за безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”. Целта 
на състезанието е да се изградят умения и навици за действие в условията 
на пътното движение и формиране на култура за безопасно движение по 
пътя. В състезанието участваха ученици от СУ „Христо Ясенов”, Етрополе, СУ 
„Иван Вазов”, Своге, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, Самоков, ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, с. Челопеч и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Ботевград. 
След приключване на всички кръгове на първо място се класира отборът на 
СУ „Христо Ясенов”, Етрополе, който ще представи София-област в националния 
етап, на 10 май в село Челопеч.  

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Работна среща
Добрич
25 април 2017 г.
Проведе се работна среща на доброволците на ДЕРБАК и МАЕ – Добрич, 

на която бяха набелязани задачите за предстоящото партньорско учение в 
СУ „Д. Талев“. 

Беше предложено и прието провеждането на тиймбилдинг през май 
в Зонален склад „Победа“ с цел повишаване капацитета на МАЕ и ДЕРБАК, 
отработване на алпийски методи за спасяване и преглед на екипировката 
на ДЕРБАК.

Пълномащабно оперативно-тактическо учение 
Габрово 
27 април 2017 г. 
МАЕ и ДЕРБАК бяха част от пълномащабното оперативно-тактическо 

учение „Ликвидиране на последствията от възникнала бедствена ситуация на 
територията на община Габрово в резултат на земетресение”, организирано от 
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово.

В учението взеха участие представители от всички основни съставни части на 
Единната спасителна система от областта - Областна дирекция на МВР - Габрово, 
Регионална дирекция ПБЗН - Габрово, Център за спешна медицинска помощ - 
Габрово и Българския Червен кръст, както и доброволните формирования на 
община Габрово и община Севлиево.

Действията се проведоха на територията на Пречиствателна станция за отпадни води – Габрово, където беше демонстрирано ликвидиране на химическа 
авария, издирване и спасяване на затрупани хора в разрушена сграда и неутрализиране на извършители на криминални престъпления по време на бедствие.

Доброволците на БМЧК и БЧК разкриха два пункта за оказване на първа долекарска помощ и психосоциална подкрепа.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Българският Червен кръст, съвместно с неправителствената организация в Асоциация „ФОРУМ“ работят 

по проект насочен към подкрепа и предоставяне на услуги на лица, получили международна закрила на 
територията на Европейския съюз, както и други законно пребиващи граждани на трети страни на територията 
на Република България. Дейността се финансира от Европейския съюз, чрез Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ и националния бюджет на Република България. В рамките на проекта се проведе информационно-
консултативна среща с представители на целевата група в РПЦ - Харманли към ДАБ  по темата “Норми на 
поведение спрямо местното население, гарантиращи личната сигурност на ГТС, пребиваващи на територията 
на Р България”. На срещата присъства директорът на центъра г-н Славчо Янев.


