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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

БЧК обяви дарителска сметка 
 
София 
21 ноември 2017 г. 

В деня на големия християнски празник Въведение Богородично БЧК обяви банкова сметка за 
набиране на финансови средства в подкрепа на незрящите граждани от град Перник, пострадали при 
тежката пътна злополука край с. Микре, Ловешка област. Набраните средства ще бъдат предоставени 
за лечение и възстановяване на пострадалите. 

 
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  
IBAN: BG64UNCR9660 1010 6880 21  
BIC: UNCRBGSF  
Фонд „Милосърдие“  
За пострадалите незрящи граждани на Перник при пътния инцидент край с.Микре, Ловешко  
 
Банковата сметка е публикувана на интернет страниците на БЧК, на Министерство на здравеопазването 
и на община Перник. 
 

Световeн ден за възпоменание на жертвите от ПТП 
 

София 
19 ноември 2017 г. 

С резолюция на Общото събрание на ООН от 2005 г.всяка трета неделя на ноември е определена 
като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тогава се отдава 
почит към паметта на загиналите и се работи за повишаване на обществената отговорност за спазване 
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на правилата за движение по улиците и пътищата и намаляване на пътния травматизъм. Тази година 
вниманието е насочено към опазване живота на пешеходците, които често стават жертва на пътно-
транспортни произшествия. 

С възпоменателна панихида и молебен за здраве в Храм-паметника “Александър Невски” беше 
почетена паметта на хилядите загинали при пътни злополуки. Организатори бяха Българският Червен 
кръст, ГД „Национална полиция”-МВР, Държавно обществената консултативна комисия по проблемите 
на безопасността на движението по пътищата, Съюзът на българските автомобилисти, Асоциацията на 
застрахованите при катастрофи и други, с подкрепата на Българската православна църква. 

 
 

София 
15 ноември 2017 г. 

Доброволците от звеното по 
първа помощ при бедствия към ІV 
териториален център на Столичната 
организация на БЧК демонстрираха 
пред учениците от 5 клас на 109 ОУ 
„Христо Смирненески” знания и 
умения по оказване на първа помощ. 

Децата участваха активно в 
демонстрациите и показаха завидни 
знания на правилата по пътна 
безопасност. Организираното от 
младите червенокръстци обучение и 
демонстрации предизвикаха 
вниманието на учениците и техния 

интерес за личната им безопасност и избягване на пътни инциденти. 
 Същия ден, в двора на 140 СУ ”Иван Богоров”, доброволците от териториалната младежка 
организация от ІІІ център на СО на БЧК, проведоха акция по безопасност на движението: ”Безопасността на 
пътя - сигурност за живота на децата”. Младежите показаха на учениците от първи клас как да пресичат на 
пешеходна пътека само на зелен светофар, без навлизане внезапно на пътя, защото най-незащитените 
участници в движението са пешеходците. 
 През цялата седмица млади доброволци раздаваха информационни листовки на шофьори и 
пешеходци. 
 
 
Хасково 
19 ноември 2017 г. 

Младежи от областната червенокръстка организация, 
съвместно със служители на КАТ раздаваха три вида листовки на 
водачи на МПС. 

Информационните материали съдържаха основни 
правила за първа помощ при инцидент на пътя и за шофиране 
при зимни условия. Такива листовки бяха предоставени и на 60 
кандидат-водачи на МПС, участвали в курсовете по първа 
долекарска помощ в периода13- 17 неомври. 
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Добрич 
19 ноември 2017 г. 

Пред Оброчния кръст в храм "Св. Троица" 
беше отслужена панихида в памет на загиналите при 
пътни инциденти. Цветя бяха положени от областния 
управител на Добрич Красимир Кирилов и от кмета 
на града Йордан Йорданов. Денят беше почетен от 
доброволци и щатни служители на добричката 
червенокръстка организация. В молитвите си, 
двамата свещеници споменаха и жертвите на тежката 
катастрофа край ловешкото село Микре, в която 
загинаха 9 души. 

 
 

„Алкохолът е лош шофьор" 
 
София 
14 ноември 2017 г. 

Закриващо събитие на кампанията 
„Алкохолът е лош шофьор" беше организирано 
от „Каменица" АД за десета поредна година. 
Гости бяха посланикът на Кралство Белгия Н. Пр. 
Франсоа Бонтан, представители на 
дългогодишните партньори - Министерство на 
вътрешните работи, Главна дирекция 
„Национална полиция", Български Червен 
кръст, Държавно-обществената консултативна 
комисия по проблемите на безопасността на 
движението по пътищата, Изпълнителна 
агенция "Автомобилна администрация", Съюз 
на българските автомобилисти, Българска 
асоциация на пострадали при катастрофи, 
Асоциация за защита на застраховани и 
пострадали при ПТП, Hyundai България, както и 
представители на медии. 

„Стартирахме през 2008 г. в стремежа и 
желанието си да говорим открито за един голям 
социален проблем - шофирането след 
консумация на алкохол. През годините 
намерихме много съмишленици за тази кауза и 
кампанията се разрасна толкова, че целта ни се 
трансформира в това не просто да 
информираме, а да променим черната 
статистика, защото всеки един спасен човешки 
живот означава много", обяви Димо Димов, 
генерален директор на „Каменица" АД. 

Според национално представително 
проучване броят на жертвите на катастрофи, причинени вследствие употреба на алкохол, е намалял 4 
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пъти за последните 10 години. По данни на МВР докато през 2008 г. загиналите са общо 45, то 
през 2017 г. броят им е 12. 

Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК пожела на организаторите 
тази кампания да продължи, докато броят на загиналите по пътищата поради употреба на 
алкохол не стане 0. 

Българският рали шампион Петър Гьошев също изрази подкрепата си към социалната 
кауза на „Каменица" АД, дарявайки пилотските си ръкавици, с които той лично се е състезавал. 

 

Акция „ЗИМА 2017” 
 

Ямбол 
14 ноември 2017 г. 

Представители на областната 
организация на БЧК и сектор „Пътна 
полиция“ в ОД на МВР проведоха открит урок 
по пътна безопасност и първа помощ с децата 
от центъра за настаняване от семеен тип в 
града. 

Инициативата традиционно се 
провежда през ноември всяка година и има 
за цел превенция и намаляване на риска от 
пътен травматизъм сред участниците в 
движението. 

По време на открития урок децата демонстрираха знания и научиха нови неща във връзка 
с основните правила за движение на пешеходците и велосипедистите и тяхното правилно 
поведение на пътя. 

Най-голям интерес предизвика направената демонстрация по оказване на първа помощ на 
пострадал при пътен инцидент. 

 
Стара Загора 
17 ноември 2017 г. 

Доброволци на БМЧК и служители на 
ОД на МВР – Стара Загора, сектор „Пътна 
полиция” изнесоха открит урок, свързан с 
пътната безопасност и оказването на ПДП на 
пострадали в пътен инцидент, пред ученици 
от Професионална гимназия по ветеринарна 
медицина „Иван Павлов”. 

Гости на открития урок бяха областният 
управител на Стара Загора Гергана Микова и 
представители на Регионално управление на 
образованието. При голям интерес от страна 
на ученици и гости, младите червенокръстци 
демонстрираха кардио-пулмонална 
ресусцитация и превързване и шиниране на счупени крайници. 
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Добрич  
ноември 2017 г. 

В първата десетдневка на ноември дейностите по 
Акция «Зима» бяха насочени към водачите на превозни 
средства с животинска тяга и велосипедисти, през втората 
десетдневка към пешеходците на пътя, а през третата 
десетдневка към проверка готовността на автомобилите за 
зимни условия - светлини, гуми и всичко необходимо за 
безопасно пътуване. 

На 17-ти ноември в присъствието на пътни полицаи, 
на едно от оживените кръстовища на град Добрич 
доброволци на БМЧК и деца от 6-ти клас от ОУ „Христо 
Смирненски” раздаваха брошури на пешеходци и водачи на 
МПС. В тях имаше описание за подготовката на 
автомобилите при зимни условия, оказване на първа 
долекарска помощ при ПТП и списък за съдържанието на 

аптечките на моторните превозни средства. 
В обученията по ПДП, лекторите на БЧК чрез беседи и прожекции на филми акцентират вниманието на 

бъдещите водачи на МПС за безопасно поведение по пътищата и тяхната роля и отговорност. 
 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

„Най-ценната капка” 
 

София 
14 ноември 2017 г. 

За втора поредна година по инициатива 
на посолството на Словашката република у нас и 
на Българския Червен кръст, със съдействието 
на Националния център по трансфузионна 
хематология в сградата на посолството се 
проведе кръводарителска акция. 

Кръв дариха 40 души, сред които 
служители 

на 
посолството и други дипломати, доброволци, служители 
и партньори на БЧК, студенти и граждани на София. 

Желание да се включат в този хуманен жест имаха 
повече граждани, но не всички успяха да покрият 
задължителните лекарски изисквания, за да го направят. 
Благодарим на всеки един от тях! 

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор 
на БЧК връчи почетен плакет –знак на признателност, от 
името на БЧК и НЦТХ, на посланика на Словашката 
Република у нас. 
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Кръгла маса по проблемите на кръводаряването 
 

Варна 
14 ноември 2017 г. 

В Арт салона на Радио 
„Варна“ ОблС на БЧК 
организира кръгла маса по 
проблемите на 
кръводаряването „Дари кръв – 
подари живот“ с подкрепата на 
Общината и Районния център 
по трансфузионна хематология. 

Събитието уважиха 
почетният консул на Италия във 
Варна Антонио Таркуинио, зам.-
областният управител Илиян 
Карагьозов, Анастасия 
Георгиева, директор в дирекция 
„Здравеопазване“ в общината, 

отец Ясен, представител на Варненска и Великопреславска митрополия, председателят на Варненска 
търговско-индустриална камара Иван Табаков, зам. председатели и членове на ОблС на БЧК, 
изпълнителният директор на Варна европейска младежка столица Мирчо Христов, представители на РЗИ, 
на неправителствени организации и университети. 

Д-р Йорданова, директор на Регионалния център по трансфузионна хематология, запозна 
участниците с процеса и организацията на кръводаряването, както и каква е актуалната ситуация по 
отношение на доброволното кръводаряване в региона. 

Илия Раев, председател на БЧК – Варна, запозна присъстващите с опита на Турския Червен 
полумесец и организацията им за привличане на доброволни кръводарители. 

По време на дискусионния модул бяха обсъдени редица предложения за провеждане на 
информационни кампания сред широката общественост, в училищата, в здравните заведения, сред 
работодателите, неправителствените организации и религиозните общности. Участниците в кръглата 
маса се обединиха около идеята, че са необходими законодателни промени за въвеждане на стимули за 
работодатели и работещи, които се включват в акции по доброволно кръводаряване. 
 

Ползотворно сътрудничество 
 

Добрич 
15 ноември 2017 г. 

На посещение в Центъра за обществена подкрепа беше 
Руслана Щилиянова, специалист „Връзки с обществеността” на 
Райфайзен банк - София и представител на Фондация „Херберт 
Степич“. Бяха проведени разговори за постигнатите резултати и 
перспективи за бъдещото сътрудничество. Банката е 
традиционен партньор на ОблС на БЧК. Г-жа Щилиянова се 
запозна с конкретните дейности в Центъра, както и с 
подготовката на празничния Коледен базар с изделия, 
изработени от децата. Бяха обсъдени и съвместните 
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инициативи за следващата година. 
По време на посещението си, г-жа Щилиянова се срещна и разговаря с децата, с които се провеждаха 

педагогически консултации и занятия в групата за арт терапия, както и с родителите, които участват в „Училището за 
родители”. 

Особено внимание беше отделено на дейности, които са финансово подпомагани от Райфайзен банк и 
Фондация „Херберт Степич“ чрез Австрийския младежки Червен кръст. Заедно с положителната оценка за 
постигнатото в тази посока беше изразено убеждението, че съвместната дейност между Райфайзен банк и БЧК 
Добрич ще продължи в подкрепа на децата от Центъра. 

 

Обучения на доброволци 
 

с. Медвен, обл. Сливен 
11 - 12 ноември 2017 г. 

„Базисно обучение по Първа-
психологическа помощ и Психо-социална 
подкрепа при БАК” на доброволци беше 
проведено от общинските организации на БЧК 
и от щатния състав от секретариата на ОблС на 
БЧК – Сливен. 

На обучението присъстваха 
председателят на областната организация д-р 
Иван Федин и зам.-областния председател д-р 

Юлия Бянкова, както и директорът на секретариата Моника Сярова. Обучението беше проведено от 
психолог от ДЕРБАК на ОблС на БЧК – Марияна Куновска. 
 

Шумен 
ноември 2017 г. 

В залата на ОблС на БЧК беше проведено обучение за нови 
доброволци на тема: Първа долекарска помощ. Обучители бяха 
Теодора Петрова и Кирил Кирилов. В програмата се разгледаха общите 
знания по ПДП, спасителна верига, видовете кръвотечения, опорно-
двигателна система, наранявания, безсъзнание, изгаряне и измръзване. 
В обучението се включиха 18 доброволци, които приложиха в ситуации 
от ежедневието придобитите знания по темата. 

 
 

Хранителна програма 
 

с. Пчеларово, обл. Кърджали 
16 ноември 2017 г. 

Бенефициенти от община 
Черноочене по Европейската хранителна 
програма се запознаха с темите 
„Балансиран режим на хранене“, 
„Принципи и добри практики на 
здравословното хранене“ и „Социално 
значими заболявания“. Водещ на 
обучителния модул беше доброволката на 
“Екип 254“ на БЧК - Маргарита Пенева. 
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Инициативата е част от съпътстващите мерки, които ОблС на БЧК – Кърджали реализира в рамките на 
мащабната хранителната програма, финансирана от „Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещи се лица“. 
 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 
 
Помощ за пострадали хора 
 

Добрич 
ноември 2017 г. 

За пореден път в офиса на БЧК беше 
направено дарение от Илия Илиев и от 
съпругата му Велка Илиева. Този път 
помощта е за засегнатите от наводненията 
в Бургаска област и за подпомагане на 
възстановяването на пострадалите в 
катастрофата край село Микре. Желанието 
на семейството е сумата от 400 лв. да бъде 
разделена по равно за БЧК - Бургас и БЧК - 
Перник. 

Илия Илиев и неговото семейство от 
много години подкрепят апелите на БЧК и 
са дарявали финансови средства за наводненията в Бисер, Враца, Аспарухово, Добрич, Стара Загора, 
В.Търново и др., както и за земетресението в Перник. 

 

Съвместна коледна кампания 
 

София 
15 ноември 2017 г. 

БЧК и Фирма Тимбарк България ЕООД, производител и 
дистрибутор на соковете Queen’s инициират съвместна 
благотворителна кампания в подкрепа на Програма „Топъл обяд“. 
От 15 ноември до 26 декември 2017 г. при всеки закупен сок 
„Queen’s” - 1л., 0,05 лв. от общата му стойност ще бъдат дарявани 
за подпомагане на деца в неравностойно положение. 

Съвместната кампания на БЧК и Тимбарк България ЕООД 
ще допринесе за каузата, чиято основна цел е да се подпомогне 
физическото развитие на уязвимите деца на България и чрез 
топлия обяд да се върнат в класните стаи. 

Програма „Топъл обяд” се реализира вече 13-та година в 
рамките на „Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК“ 
и осигурява всеки ден безплатен здравословен обяд в училище на 
нуждаещи се български деца (сираци, безпризорни, деца на 
самотни родители и социално слаби семейства). До момента 
безплатна храна по програмата е осигурена на 14 600 деца. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Международен ден на незрящите 
 

Момчилград 
13 ноември 2017 г. 

Доброволци на БМЧК от клуб 
„Надежда“ към ПГТХВП раздаваха 
информационни материали на възлови 
места в града. Целта на информационната 
кампания “Как да помогнем на незрящите 
хора“ беше да се покаже на обществото, че 
добротата може да се прояви по различен 
начин, като помогнем на незрящ да пресече 
улицата, да извършим доброволческа 
дейност или да направим комплимент на някого. 

 

Международен ден на толерантността 
 

Видин 
16 ноември 2017 г. 

Доброволци на младежката организация на БЧК 
гостуваха в център за социална рехабилитация и 
интеграция към фондация "Подкрепа за реализация". 

Те разговаряха с хората с увреждания, а след 
това заедно направиха корони от цветна хартия. 
 
 

 

Габрово 
16 ноември 2017 г. 

Доброволците от БМЧК решиха за 
пореден път да провокират обществото, като 
направиха социален експеримент. Младеж, 
облечен в стари дрехи и изцапан с въглен, 
застана на главната улица в града с табела - 
„ПРЕГЪРНИ МЕ”. От другата страна на 
улицата застана девойка със същата табела. 
И докато останалите доброволци раздаваха 
брошури с послания „какво е 
толерантността”, реакциите на хората, 
минаващи покрай табелите, бяха заснети. 
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Освен експеримента на главната улица, в два от клубовете в училищата се раздаваха „толерантни” 
въпроси в големите междучасия. Доброволците обясняваха на всеки, че правилният отговор стои на 
дъното на листа, а той гласи винаги „Бъди толерантен”. 

В същия ден се проведе и „Малък урок по толерантност” в детска градина „Ран Босилек”. Децата 
научиха какво значи да бъдеш толерантен и изиграха множество игри. 
 

Международен ден без тютюнопушене 
 

Стралджа, обл. Ямбол 
ноември 2017 г. 

Младите червенокръстци от СУ ”П.Яворов” проведоха 
кампания под мотото „Тютюнопушенето е вредно!”. За целта 
изработиха символична цигарена кутия със знак "Пушенето 
забранено!", която окачиха в училището. 

Оформен беше и информационен пункт, където учениците 
имаха възможност да се запознаят с любопитни факти, свързани с 
тютюнопушенето. 

Доброволците раздаваха в центъра на града самозалепващи 
се стикери с информация за вредата от пушенето и брошури със 
съвети «Какво полезно да направя за 5 минути, вместо да пуша 
цигара?». 
 
 

Раднево, обл. Стара Загора 
16 ноември 2017 г. 

В централното фоайе на СУ „Гео Милев” беше оформен пункт, свързан с негативните последици 
от тютюнопушенето. Доброволците от младежката организация на БЧК – Раднево раздадоха на учители 
и съученици листовки с материали по темата. На специално изработени табла беше показана вредата 

от тютюнопушенето върху нашето здраве. 
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Демонстрации на ДЕРБАК 
 

Силистра 
13 ноември 2017 г. 

Доброволният екип за работа 
при бедствия, аварии и катастрофи 
взе участие в дейностите по проект 
„Движи се безопасно“. 

В спортния салон на ПГМТ 
„Владимир Комаров“ учениците и 
учителският колектив наблюдаваха 
демонстрации на екипа по оказване 
на първа помощ на пострадали при 
ПТП. В разиграната ситуация имаше „пострадал“ велосипедист, като при настъпилото произшествие е 
„ранен“ и водачът на автомобила. В ролята на „пострадалите“ се включиха представители на група 

„Ентусиасти“, реализиращи проекта. Учениците 
задаваха въпроси, а някои от тях опитаха да направят 
различни превръзки, обездвижване на крайник и 
реанимационни действия на манекен. 

В демонстрациите участваха ръководителят на 
екипа Тодор Христов, както и Катя, Незабравка, Боян и 
Теодор. В дейността се включи и Рая Радоева – областен 
координатор на БМЧК. 

В края на обучението Тодор Христов покани 
желаещите, навършили пълнолетие, да се включат в 
ДЕРБАК, а всички проявили интерес към дейността на 
БЧК бяха призовани да станат членове на БМЧК - 
Силистра. 

 
Програма „Хелфи“ 
 
Шумен 
16 ноември 2017 г. 

Младежите от областната 
червенокръстка организация 
започнаха обученията на 
първокласници от начално училище 
„Княз Борис I". 

Децата научиха историята на 
духчето Хелфи, което ще бъде техен 
приятел и ще ги запознава с различни 
интересни и поучителни истории. 

Доброволците припомниха на 
първокласниците основни правила 
при позвъняване на тел. 112. Срещата приключи със забавни игри и изненади. 
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Детско полицейско управление 
 

Силистра 
14 ноември 2017 г. 

Второто от планираните 4 обучения на 
ученици от ІV б клас на ОУ „Кирил и 
Методии“ проведоха Рая Радоева и Виктор 
Димитров от БМЧК - Силистра. 
 Децата показаха добри теоретични и 
практически познания по първа помощ. В 
оставащите две теми ще се работи повече по 
практически задачи, за да се подготвят добре 
децата за състезанието между трите 
полицейски управления в Силистренска 

област. 
 

Грижа за природата 
 
Джебел, обл. Кърджали 
ноември 2017 г. 

Доброволците от клуб „Да имаш добро сърце не тежи“ 
към ПГ“ Руска Пеева“ и техния ръководител Ваня Енчева – 
зам.-председател на общинската организация на БЧК, 
проведоха мащабна залесителна акция под мотото „ Добрият 
пример започва от нас!“. Те засадиха 300 бр. обикновен кедър 
в землището на село Илийско и ще продължават да се грижат 
за младите дръвчета. 

Доброволците изказват своята искрена благодарност 
на г-жа Валя Крумова за съдействието и на г-н Кемал Мехмед 
за прекрасната организация на инициативата. 

ОблС на БЧК благодари на младите ни приятели и на 
директора на учебното заведение – Ангелина Хаджиева, за 
добрия пример на сътрудничество и грижа за природата, 
която ни заобикаля. 

 
 

Здравословно хранене 
 
Джебел 
16 ноември 2017 г. 

Открит урок по здравословно хранене и здравословен начин на 
живот с участието на 28 ученици от ПГ „Руска Пеева“ проведоха 
доброволците от клуб „Да имаш голямо сърце, не тежи“. По тяхна 
инициатива всички участници в обучението бяха посрещнати с вкусен и 
здравословен плод, осигурен от частен дарител. 
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Открит урок по ПДП за ученици 
 

Пловдив 
14 ноември 2017 г. 

Доброволци от областната 
младежка организация на БЧК, обучени да 
оказват и обучават по първа долекарска 
помощ, както и подготвени за работата със 
специфичната група участници в проекта 
„Толерантност в действие“, се срещнаха с 
30 младежи от специализирано училище 
за ученици с увреден слух. 

Срещата премина с очаквани 
позитивни емоции и много усмивки. 
Учениците бяха любопитни да научат 
повече за техниките за прилагане на първа долекарска помощ, както и да общуват със свои връстници – 
доброволци. 
 

Превенция на зависимости 
 
Шумен 
13 ноември 2017 г. 

Доброволци от областната 
младежка организация на БЧК проведоха 
5 обучения по темите ХИВ/СПИН, 
Зависимости и ПДП на ученици от 9 и 10 
клас в ППМГ "Нанчо Попович". 
Обученията са част от програмата, 
свързана с превенция на сексуално 
рисково поведение и оказване на първа 

помощ в ситуация на бедствие. 
 

Обучение на млади доброволци 
 
Стара Загора 
10 - 17 ноември 2017 г. 

Членовете и доброволците на 
младежката структура на БЧК от областта 
преминават цикъл от обучения по Общи 
знания за червенокръстката организация. 
Заниманията се провеждат интерактивно, 
с използване на видеоматериали и 
презентации по темата. Лектори са щатни 
служители към секретариата на ОблС на 
БЧК – Стара Загора. Обучени бяха 63 
доброволци на БМЧК, от които 15 в Павел 
баня, 23 в Раднево и 25 в Чирпан. 
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Стамболийски, обл. Пловдив 
16 ноември 2017 г. 

В СУ „Отец Паисий“се 
проведе обучение на тема „Общи 
знания за Червения кръст/ 
Червения полумесец“. Целта беше 
доброволците в новосъздадения 
клуб на БМЧК да научат повече за 
организацията, дейностите и 
структрата й, както и да планират 
по-дейтайлно своята първа изява – 
Превантивна кампания по повод 

Световния АНТИСПИН ден на 1 декември. 
 
 

Урок по пътна безопасност 
 

Видин 
16 ноември 2017 г.  

Младежите от областната 
червенокръстка организация 
изнесоха урок по пътна 
безопасност на ученици от 
началните класове на СУ "П. Р. 
Славейков". Децата придобиха 
знания за правилно движение по 
пътя и правилно поведение, 
когато са пътници в автомобил. 

След урока 
червенокръстците почерпиха 
децата и отговаряха на допълнителни въпроси относно дейностите на БМЧК – Видин. 
 
 

Световен ден за борба с диабета 
 

Бургас 
14 ноември 2017 г. 

Доброволци на областната младежка червенокръстка 
организация изнесоха презентация по темата „Здравословен 
начин на живот и диабет“ пред ученици от 11 клас в ППМГ 
"Акад.Н.Обрешков" Бургас. 
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Нов клуб на БМЧК 
 
Стамболийски, обл. Пловдив 
8 ноември 2017 г. 

В училище "Отец Паисий" беше 
проведено учредително събрание за 
създаване на клуб на младежката 
червенокръстка организация. 
Инициативата беше на активни ученици 
от гимназията и на тяхната 
преподавателка Красимира Грозданова. 
На събранието присъстваха 15 членове 
от новосъздадения клуб. За координатор 
беше избран Нестор Найденов, а за негов заместник - Валентин Панайотов. 
 

Отчетната кампания 
 

Крумовград, обл. Кърджали 
14 ноември 2017 г. 

Своята дейност отчетоха клуб „Добро 
сърце“към СУ „Васил Левски“ и клуб „Заедно 
във всичко“ към ПГ по транспорт. С интересни 
мултимедийни презентации координаторите 
Пресияна Вълева и Ангел Алексиев 
представиха всички инициативи и кампании, 
реализирани от доброволците през отчетния 
период. Те изразиха своята удовлетвореност от 
постигнатите резултати и благодариха на 
членовете си за доброволния труд, 
всеотдайност и креативност. 

Единодушно бяха приети плановете за работа за 2017 / 2018 г. и беше обсъдена предстоящата 
АНТИСПИН кампания. На събранията в качеството си на гост присъстваше експертът по младежка 
дейност – Пепа Чолакова. Бяха поканени и симпатизанти на БМЧК, които пожелаха да станат 
доброволци на младежката организация. 
 
 

Благородна инициатива 
 
с. Калчево,обл. Ямбол 
ноември 2017 г. 

Честване, посветено на 100 годишнината от Първата 
световна война и участието на жители на селото в нея, беше 
организирано от местното читалище „Светлина - 1929“, с 
подкрепата на община Тунджа и кметството на селото. 
Инициативата се провежда съвместно с Авиобаза Безмер и БЧК 
– Ямбол. 

Военнослужещи от авиобазата приготвиха топла храна в 
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обособена за целта полева кухня, която беше разнесена по домовете на самотно живеещи 
възрастни хора от младежи от община Тунджа и доброволци от Български младежки Червен 
кръст. От областната организация на БЧК бяха обособили пункт, където участниците имаха 
възможност да се запознаят с правилата за оказване на първа помощ. 
 
 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 

Помощи за бежанци 
 
София 
ноември 2017 г. 

Бежанско-мигрантската служба на 
Българския Червен кръст осъществи три 
мащабни дистрибуции на зимно облекло и 
обувки. Раздаването на помощите се състоя в 
приемателните центрове на Държавната 
агенция на бежанците на територията на София, 
в кварталите Овча Купел, Военна рампа и 
Враждебна. 

Над 400 души, търсещи убежище  и 
закрила у нас, бяха подпомогнати с нови якета, 
обувки, шапки, шалове и ръкавици, 
предоставени на БЧК от Върховния комисариат 
на ООН за бежанците (ВКБООН). 

Настанените в центровете получиха и 
хигиенни материали: сапуни, шампоани, пасти 
за зъби и др., дарение от Allianz-Швейцария със 
съдействието на Швейцарски Червен кръст. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
Обучение за ключови ръководни кадри  
 

Ямбол 
ноември 2017 г. 

Преди началото на отчетната кампания 2017/2018 ямболската червенокръстка 
организация проведе четири обучения за ключови ръководни кадри на БЧК в общините 
Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово. 
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Основната цел беше подготовка 
за провеждане на отчетните събрания 
на дружествата чрез предоставяне на 
необходимата информация, указания, 
насоки за изготвяне на отчетните 
материали и други организационни 
документи, в съответствие с Устава на 
БЧК. 

Участваха представители на ОблС 
на БЧК, общинските ръководства на 
БЧК-Тунджа, Стралджа, Елхово и 
Болярово, ръководствата на дружества 
и служители от Секретариата на ОблС 
на БЧК-Ямбол. 

 
 
 

БЛАГОДАРНОСТ 

 
 

Успешно партньорство 
 

София 
ноември 2017 г. 

Ръководството на Медицинския университет – София изпрати благодарствено писмо до 
акад. Христо Григоров, председател на БЧК, и до проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор 
на БЧК, по повод участието и оказаната подкрепа за провеждането на празника по случай 100-
годишния юбилей на академичното заведение. Поздравителният адрес, изпратен от 
червенокръстката организация е публикуван на официалната интернет страница на 
Медицински университет- София. 

В писмото се изказва увереност, че и в бъдеще ще разчитат на съпричастността на БЧК и 
съвместното партньорство за развитие и издигане на авторитета на университета и 
медицинското образование в България. 
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