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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Ползотворни срещи 
 

София 
23 януари 2018 г. 

На официална среща на председателя на 
БЧК акад. Христо Григоров с новоназначения 
посланик на Република Турция в България Н.Пр. 
Хасан Улусой бяха представени дейностите на 
организацията в областта на мениджмънта на 
бедствията, планинското и водното спасяване, 
работата с деца и др. 

Сред основните акценти беше 
обсъждането на сътрудничеството с Турския 
Червен полумесец, работата по съвместни 
проекти и възможностите за задълбочаване на 
взаимоотношенията между двете дружества 
чрез обмен на експертиза. 

На срещата присъстваха ръководителят 
на делегацията на Турския Червен полумесец в 

България Озге Ирмак, вторият секретар от посолството Улви Дарендели и директорът на дирекция 
Международно сътрудничество на БЧК Преслава Лилова. 
 
 
София 
януари 2018 г. 

В централата на БЧК председателят на БЧК 
акад. Христо Григоров и д-р София Стоименова, 
ген. директор на БЧК, се срещнаха с проф. д-р 
Милан, член на Управителния съвет на 
Международната федерация на Червения кръст и 
Червения полумесец и зам.-председател на 
Обществото на Бангладешки Червен полумесец. 

На срещата е обсъдена възможността в 
Българския Червен кръст да пристигнат експерти 
от Бангладешкия Червен полумесец за обмяна на 
опит в областта на мениджмънта на бедствията и 
бежанско-мигрантската дейност. 
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Дарение за БЧК 
 

София 
януари 2018 г. 

Регионалната делегация на 
Международния комитет на Червения кръст в 
Белград, дари безвъзмездно на БЧК лек 
автомобил „Пежо 207“, използван до 
момента за нуждите на Комитета. 

Горан Павлович, отговорник по 
логистиката към регионалната делегация на 
МКЧК, връчи ключовете на акад. Христо 
Григоров, председател на БЧК. 

Волята на дарителя е автомобилът да 
бъде предоставен за нуждите на дирекция 
„Международно сътрудничество и 

програми“, при изпълнение на дейностите по възстановяване на семейни връзки и закрила. 
 

 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Отчетни общи събрания на клубовете на БМЧК 
 

Добрич 
23 януари 2018 г. 

В учебната зала на БЧК се проведе отчетното Общо събрание на клубовете на БМЧК в областта, в 
което участваха 14 делегати от 5 младежки клуба. Гости бяха Добри Драгнев, председател на ОблС на 
БЧК – Добрич, д-р Артюн Еринозов, директор на Секретариата на ОблС на БЧК, Деница Баръмова, 
директор на дирекция БМЧК, Виолета Каменова, специалист „Организационна дейност“, зам.-
председателят на общинската организация на БЧК в Тервел Дарина Кобурова и доброволци. 

Делегатите приеха отчета за 
дейността на младежката 
организация за 2017 г. Като едно от 
най-интерсните събития през 
изминалата година, доброволците 
определиха областното състезание 
на ученическите екипи по първа 
помощ, в чиято подготовка и 
обучение активно се включиха 
членовете на МАЕ. 

Акцентът в доклада за 2017 
година бе върху проекта 
„Укрепване и развитие на МАЕ“, 
одобрен от дирекция БМЧК. Работата по него даде възможност на настоящи и нови членове на МАЕ да 
приложат знанията и уменията, придобити от заложените в проекта обучения. Постигна се сплотяване и 
работа в екип на членовете на МАЕ. 
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Делегатите обсъдиха и приеха календарния план за дейностите през 2018 г., в който са включени 
традиционните отбелязвания на тематични дни през годината, обучения в различните направления в 
дейността на БЧК/БМЧК, кампании, акции и програми за намаляване социалната и здравната уязвимост 
на децата и младите хора. 
 В изказванията си Добри Драгнев, д-р Артюн Еринозов, Деница Баръмова и Виолета Каменова 
дадоха висока оценка на извършената работа от доброволците и от ръководството на БМЧК в Добрич и 
им пожелаха здраве и успехи през годината. 
 

 

Ловеч 
25 януари 2018 г. 

Координаторът за областта Яна 
Георгиева и зам.-клубният координатор на 
клуб Ловеч Ева Цанева представиха отчета на 
петте клуба на БМЧК за 2017 г. и плана за 
работа на младежите през 2018 г., който бе 
приет като отворена система, за да се 
допълва при необходимост. 

Гости на събранието бяха Станимир 
Тепавски, член на Оперативното бюро на 
БМЧК, Цветомира Георгиева, директор на 

Секретариата на ОблС на БЧК - Ловеч, Петър Петров, експерт в дирекция БМЧК към НС на БЧК, Албена 
Йончева, ръководител на център за работа с доброволци към регионална библиотека „Проф. Беню 
Цонев”, Давид Давидов, доброволец към библиотеката. Всички гости изказаха похвали за отличната 
работа и пожелаха успех в новите начинания. 
 
Стара Загора 
20 януари 2018 г.  

Младежката червенокръстка организация в града проведе своето отчетно събрание, по време на 
което се състояха избори за овакантена позиция до довършване на мандат 2017 – 2019 г. 

Новото ръководство е в състав Мария Желязкова, областен координатор на БМЧК – Стара Загора, 
и Кристияна Рибова, зам.-
областен координатор. За 
делегати за Националния 
събор на БМЧК бяха избрани 
Мария Желязкова и Ралица 
Бочукова, а техни 
подгласници ще бъдат Калина 
Славова и Кристияна Рибова. 

Гости на Общото 
годишно събрание бяха 
Стефка Абаджиева, директор 
на Секретариата на ОблС на 
БЧК – Стара Загора, Петър 
Петров, експерт „Организационно развитие” в дирекция БМЧК към НС на БЧК, Борис Христов, експерт в 
ОблС на БЧК – Стара Загора, Зорница Антонова, специалист в ОблС на БЧК, Дешка Манолова, 
доброволец към областната червенокръстка организация и доброволци от клубове на БМЧК в областта. 

Делегатите приеха отчета за 2017 г. и плана за работа през 2018 г. 
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Директорът на Секретариата на ОблС на БЧК – Стара Загора Стефка Абаджиева връчи на 
всички делегати и гости от клубове символични подаръци с емблемата на БЧК. 
 
 

Пловдив 
21 януари 2018 г. 

Гости на младежкия форум бяха доц. 
Христо Паунов, член на НС на БЧК и зам.-
председател на ОблС на БЧК – Пловдив, и 
Петър Петров, експерт „Организационно 
развитие“ в дирекция БМЧК към НС на БЧК. 

Беше приет отчетът за дейността на 
младежката организация за 2017 г. и планът 
за настоящата 2018 г. Ръководството и 
доброволците на БМЧК – Пловдив заложиха 
амбициозни цели за новата година. 

 
 
Пазарджик 
21 януари 2018 г.  

Делегатите на годишното 
събрание на клубовете на младежката 
червенокръстка организация приеха 
отчета за дейността през 2017 г. и плана 
за работа през 2018 г. 

Гости бяха инж. Живко Дишков, 
директор на Секретариата на ОблС на 
БЧК - Пазарджик, Петър Петров, експерт 
в дирекция БМЧК, специалисти и 
доброволци на БМЧК Пазарджик. 

 
 

Кюстендил 
17 януари 2018 г. 

На отчетното събрание на клубовете 
на БМЧК в Кюстендил гости бяха Петър 
Петров, експерт „Организационно 
развитие“ към дирекция БМЧК на НС на 
БЧК и представители на партньорски 
организации. 

Представен бе отчетът за дейността 
на БМЧК за изминалата година и бе приет 
планът за работа през настоящата 2018 
година. 
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Презентации пред ученици 
 

Ямбол 
януари 2018 г. 

Ученици от 8 и 9 клас на Професионална 
гимназия по строителство и геодезия „Кольо 
Фичето“ се запознаха с основните дейности на 
червенокръстката организация - първа долекарска 
помощ, социално-помощна дейност, здравна 
просвета, водноспасителна дейност, мениджмънт на 
бедствията и др. 

Специално внимание беше отделено за интерактивно представяне на дейността на Българския 
младежки Червен кръст, по-конкретно на фондонабирателните кампании, които младежите провеждат. 
Учениците дискутираха въпроси, породени от презентациите, с представителите на БЧК. Те проявиха 
интерес и към филма за здравословния начин на живот през погледа на съвременния човек, чрез който 
се подпомага развитието на здравната култура на учениците. 

 
 
Първа долекарска помощ за нови 
доброволци 
 
Пловдив 
28 януари 2018 г.  

Обучение на тема "Първа долкарска помощ" ниво 
1 беше проведено за 16 доброволци под ръководството 
на Мария Кацарова, получила трето ниво от обучителната 
система на БМЧК по време на „Зимната академия - 2017", 
и Никола Дойчев, национален обучител по ПДП. Курсът 
премина в добро настроение и желание за развитие на 
животоспасяващите умения. 

 

Нов клуб на БМЧК 
 
Елхово, обл. Ямбол 
януари 2018 г. 

В ОУ ”Хаджи Димитър“ с. Гранитово беше 
учреден клуб на младежката червенокръстка 
организация. Директорът на училището Веска Георгиева 
заяви готовност да подкрепя учениците във всичките им 
начинания и им пожела успех. 

Доброволци от БМЧК – Ямбол, запознаха 
учениците с дейността на младежката организация, 
структурата на клуба и нормативните документи. Бяха избрани координатор, зам.-координатор и 
протоколчик на клуба. Учениците изявиха желание да работят приоритетно в направление социално–
помощна дейност. На учредяването на новия клуб присъстваха щатният специалист по младежка 
дейност в ОблС на БЧК Гергана Георгиева и кметът на с. Гранитово Христо Гечев. 
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„Дни на диалога“ 
 

Джебел, обл. Кърджали 
26 януари 2018 г. 

Доброволците от клуб „Да имаш голямо сърце не 
тежи“ към ПГ „Руска Пеева“ проведоха обучение в 
рамките на проекта „Младежко презареждане“ на 
сдружение „Омега“. Те се запознаха с възможностите, 
които предлага проектът, обсъдиха проблеми, пред които 
са изправени ежедневно, и сформираха групи по 
интереси, в които да обсъждат своите идеи и дейности в 
бъдеще. 

С това си участие младите червенокръстци 
продължават да развиват партньорството между неправителствената организация и БЧК - Кърджали. 
 
 

Световен ден на думата „Благодаря“  
и на прегръдката 
 
Стара Загора 
21 януари 2018 г. 

Доброволци на Български младежки Червен кръст 
раздаваха късмети с вдъхновяващи цитати в МОЛ „Галерия“. 
Посетителите получиха прегръдки и безброй усмивки. На 
обособено табло всички желаещи изписваха своите послания, 
свързани с благодарността и прегръдката. 

Целта на акцията бе хората да бъдат по–добри и 
съпричастни един към друг. 

 
 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 

Доброволци се обучават по ПДП 
 

Болярово, обл. Ямбол 
януари 2018 г. 

Екип от обучители на областната 
организация на БЧК проведоха втория курс за 
членовете на доброволното формирование, 
изградено към община Болярово. 

Основната цел на обучението е 
участниците да придобият знания и практически 
умения за оказване на първа помощ на 
пострадали при пожари, бедствия и извънредни 
ситуации. То е съобразено с учебната програма, 
утвърдена от академията на МВР, и е част от 
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цялостната подготовка на специализираните екипи за действие при кризи към общините. 
Проведеният курс имаше изцяло практическа насоченост за алгоритмите на първа помощ при 

различни травми, действие и взаимодействие на екипите, работещи на терен, изработване на план за 
действие по време на кризи, осигуряване на безопасност, роля и отговорности на терен и др.  

 

Обучение по проект 
"REcheck" 
 
Пловдив 
19 януари 2018 г. 

Специалисти и доброволци на 
червенокръстката организация 
обучаваха възрастни хора в клуба на 
пенсионера в район "Централен". 

Предизвикателствата, към които е 
насочен проектът, са свързани с промяна 
на нагласата на хората и създаване на 
отговорно отношение за бедствена 
готовност. За да се намалят последиците от евентуални бедствия, е важно да се подкрепя социалното 
сближаване, да се засилват социалните връзки и доверието между хората. 

Партньори по проекта „REcheck“ са националните дружества на Червения кръст в Австрия, 
България, Германия, Франция и Хърватска, заедно с германския институт ISIS. 

 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Хуманност в действие 

 

София 
16 януари 2018 г. 

В Столичната организация на 
БЧК са постъпили сигнали за два 
случая на хора, изпаднали в тежко 
социално и здравословно състояние. 

Информацията за единия е 
подадена от кабинета на Омбудсмана 
на Р България, а за другия - от Юлия 
Рашева, която се грижи от месеци за 
прикована към леглото съседка, с 
тежък инсулт и без никакви доходи. 

Оказа се, че Ю. Рашева преди години е била доброволец в младежката организация на СО на 
БЧК и от тогава е запомнила, че „Червеният кръст продължава там, където всички други спират и прави 
възможното, за да стигне до хората в нужда”. 

Служители на Столичната червенокръстка организация своевременно посетиха домовете на 
двамата бенефициенти, които бяха картотекирани за подпомагане през цялата година според техните 
нужди и възможностите на организацията. А на 22 януари 2018 г. им беше отпусната парична помощ, 
както и хранителни продукти от кампанията „Купи и дари”. 
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Подкрепа за сирийско семейство 
 
Варна 
22 януари 2018 г. 

Областната организация на БЧК предостави базови хранителни продукти, дарени от граждани в 
благотворителната капания „Купи и дари“, както и дрехи и тетрадки на многодетно сирийско семейство, с 
постоянен хуманитарен статут. Със средства от фонд „Милосърдие“ бяха закупени зимни обувки и учебни 
пособия на децата; уреден бе квалификационен курс I ниво за фризьорски умения; консултирани бяха по 
интересуващи ги въпроси /вечерно обучение; работа на непълнолетни с разрешение от Инспекцията по 
труда/. Беше предоставена и целева финансова помощ от Бежанско-мигрантската служба на НС на БЧК. 

Сирийското семейство пребивава в морската столица от близо 4 години. Стараят се да 
преодоляват езикови и културни бариери, за да се приобщат към училищни и професионални общности. 
Преминали са през много трудности като смяна на квартири под наем, търсене/намиране на работа за 
родителите и двете пълнолетни деца, посещаване на детска градина и училище на другите три деца. 
Преди две години умира бащата, но животът на семейството продължава по достоен начин – с труд и 
образование, с напредък в овладяване на българския език и стремеж за придобиване на квалификация. 
 

„Капка по капка – Живот!” 
 

Казанлък 
23 януари 2018 г. 

Общинският съвет на БЧК съвместно с 
РЦТХ – Стара Загора организираха за 
пореден път кръводарителска кампания в 
сградата на червенокръстката организация. 

На доброволната безвъзмездна акция 
се отзоваха 30 души, като 8 от тях за първи 
път станаха кръводарители. Всички получиха 
символични подаръци както от РЦТХ - Стара 
Загора, така и от ОблС на БЧК – Стара Загора. 

Доброволците на БМЧК – Казанлък се 
включиха в кампанията, като участваха активно в нейното разгласяване. 
 

Ден на родилната помощ 
 
Ямбол 
януари 2018 г. 

С участието на доброволци и 
членове от общинските дружества на 
БЧК – Ямбол в читалище „Съгласие 
1862“ се проведе традицианният 
ритуал по повод Бабинден. Събитието 
се реализира в партньорство с 
регионалния съюз на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва, към 
който БЧК – Ямбол е учредила 

червенокръстка структура. 



Бюлетин 
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Празничната програма беше открита от Иванка Георгиева, председател на общинския съвет на БЧК 
- Ямбол, която представи исторически факти за възникването на този специален за жените ритуал. 

Присъстващите бяха поздравени с изпълнения на певческа група «Росна китка» към квартален 
клуб «Полковник Бакланов» в Ямбол. 

 
 

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ 

 
Курс за спасителни 
кучета 
 

хижа Алеко, Витоша 
25 януари 2018 г. 

Планинската 
спасителна служба при БЧК 
организира традиционния 
квалификационен курс 
„Работа при лавинни 
нещастия“ на групата за 
работа със спасителни кучета 
и техните водачи от отрядите 
в цялата страна.  

В курса участваха 16 
водачи с кучетата си, 9 от 
които са оперативни. По 
време на занятието бяха 
усвоени техники и умения за 
спасяване на хора в зимни 
условия, намиране на 
затрупани от лавина, 
издирване на изгубени в 
планината и пр. 

Дипломати от 
американското посолство в 
София наблюдаваха с интерес 
демонстрацията, след което участваха в среща-разговор с част от водачите на спасителните кучета и 
инструктори от ПСС. 
 
 
 

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 
Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране” 
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