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ПРИЗНАНИЕ 

 
Награда за БЧК 
 

София 
30 януари 2018 г. 

Председателят на Българския Червен кръст 
акад. Христо Григоров получи специалната награда 
„Продължавай да се бориш“, присъдена на 
Националния дарителски фонд на БЧК за 
подпомагане на деца, пострадали при 
пътнотранспортни произшествия, по време на 
официална церемония за връчване на годишните 
награди за пътна безопасност. 

Гости на събитието бяха Николай Нанков, 
министър на регионалното развитие и 
благоустройството, Красимир Ципов, заместник-

министър на вътрешните работи, представители на КАТ – Пътна полиция, СБА, на държавни институции, 
корпоративни компании и неправителствени организации. 

За седма поредна година фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ провежда конкурс 
за реализирани инициативи в областта на пътната безопасност. Номинирани и отличени с награди бяха 
редица добри практики, свързани с безопасността на движението, повишаването на културата на пътя и 
предотвратяването на пътнотранспортните произшествия. По време на церемонията доброволци и 
служители на БЧК подпомогнаха организираната продажба на благотворителни картички, от която се 
набраха 600 лв. в полза на Фонда. 
 
Високи червенокръстки отличия 
 
София 
2 февруари 2018 г. 

На редовно заседание на Националния 
съвет на БЧК, председателят на организацията 
акад. Христо Григоров връчи медал за заслуги 
“БЧК” – златен на Василка Каменова, зам.-
генерален директор на БЧК, за значителен 
принос за внедряването и утвърждаването на 
прозрачна и стабилна финансова и контролна 
система и отчетност в организацията. Д-р 
Надежда Тодоровска, зам.-генерален 
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директор на БЧК, бе удостоена с медал за заслуги “БЧК” – златен, за висок принос за успешното 
внедряване на съвременни социални и здравни дейности и услуги в практиката на БЧК. 
 
 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Ползотворна среща 

 
София 
1 февруари 2018 г. 

В централата на Българския Червен 
кръст се проведе среща на председателя 
на организацията акад. Христо Григоров и 
генералния директор д-р София 
Стоименова с Нанси Шилър, президент на 
фондация „Америка за България“, и с 
нейния изпълнителен директор Десислава 
Тальокова. 

Целта на срещата беше да бъдат 
представени и обсъдени актуалните 
дейности и приоритети на двете 
организации, както и да се очертаят 
посоки за сътрудничество. Сред 

разискваните теми бяха широкомащабната дейност на БЧК по отношение на спасяването и опазването 
на човешкия живот, разгърнатите социални програми, както и динамичната и изключително важна 
работа с млади хора, с по-специално внимание върху формирането на лидерски качества и умения. 

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на 
институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ 
потенциал на успешна и модерна европейска нация. Тя развива дългогодишните традиции на 
доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми 
насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. 

Общият размер на средствата, дарени от фондацията до момента, надхвърлят 200 милиона 
долара, затвърждавайки позицията й като най-голямата благотворителна организация в България. И 
през изминалата година най-много средства - над 9 млн. долара - фондацията е дарила за инициативи в 
сферата на образованието и работата с деца. 

 
Обмяна на опит 
 
София 
30 – 31 януари 2018 г. 

Като част от събитията, включени в календара на Българското европредседателство, беше 
проведен семинар на тема „Използване по най-добрия начин на стратегии за намаляване на риска от 
бедствия”. 

Домакин на събитието беше ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР. 
Участваха представители от 31 страни, членки на Механизма за гражданска защита на Съюза. Изнесени 
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бяха презентации от Европейската комисия, от офиса на ООН за намаляване на риска от бедствия, от 
Световната банка и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 

Представители от Финландия, Холандия и Хърватия споделиха своя опит в оценката на риска и 
разработването на стратегии за намаляване на риска от бедствия. 

Участниците се обединиха около необходимостта от насърчаване на повече свързаност на 
политиките за адаптиране към промените на климата и устойчивото развитие. Бе подчертана ролята на 
науката в подкрепа на разработването на стратегии и оценката на риска от бедствия. Сътрудничеството 
между различните институции и частния сектор също бе отбелязано като важна предпоставка за 
успешно разработване на стратегии. Участниците изразиха съгласие, че изменението на климата е 
причина за увеличаването на екстремните метеорологични събития в Европа, което оказва натиск върху 
критичната инфраструктура и системите в Европа, за които ще са необходими постоянни инвестиции за 
намаляване на риска от бедствия. 

В семинара от страна на БЧК участва Преслава Лилова, директор на дирекция Международно 
сътрудничество. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 

Успешна благотворителна кампания на БЧК и Кока-Кола 
 

София 
януари 2018 г. 

За втора поредна година БЧК и Кока-Кола 
ХБК България реализираха съвместна Коледна 
благотворителна кампания в подкрепа на програма 
„Топъл обяд“. 

Коледните къщи на чудесата на Кока-Кола и 
БЧК отвориха врати в единадесет централни мола в 
София, Плевен, Велико Търново, Русе, Варна, 
Бургас, Пловдив и Стара Загора. В периода от 24 
ноември - 30 декември 2017 г. всеки любител на 
марката имаше възможност да закупи брандирани 
артикули, коледни играчки и Coca-Cola. 
Инициативата беше съпътствана от много 

изненади, томболи с награди, музика, добро настроение и възможност за снимка с Дядо Коледа. 
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Приходите от продажбите в размер на 28 995.83 лв. Кока-Кола дари на Българския Червен 
кръст за осигуряване на безплатен топъл обяд на нуждаещи се деца в училище. 

През учебната 2017/2018 г. с финансовата подкрепа на Кока-Кола ХБК, безплатно се хранят деца 
от социално слаби семейства във Видин, Драгоман и Търговище. 
 
 
Видин 
февруари 2018 г.  

В програмата „Топъл обяд” са включени 45 деца от семейства в неравностойно положение от 
Видин. Ученици от 9 училища всеки ден получават безплатна топла храна в заведение в центъра на града. 

 
 

Помощ за социално слаби граждани 
 

Варна 
2 февруари 2018 г. 

Социалната приемна на 
Секретариата на ОблС на БЧК 
организира дарителска акция за 
детски, дамски и мъжки дрехи. 
Отзоваха се 14 варненски дами, 
между които Г. Ципова, Цв. 
Йорданова, В. Иванова, К. 
Александрова, Д. Динева, С. 
Маринова, Н. Стоева, Ж. Георгиева, 
както и група пенсионери от кв. 

„Виница“, организирани от В. Горанова. 
Дарените над 30 торби добре запазени зимни дрехи и обувки, заедно с голяма количество 

хранителни продукти, предоставени от кампанията „Купи и дари“ на БЧК, бяха насочени за нуждите на 
уязвими лица и семейства в община Белослав. Предстои целевото им разпределяне от доброволци на 
общинската червенокръстка организация. 
 
 
Благотворителна инициатива 
 
Джебел, обл. Кърджали 
30 януари 2018 г. 

Доброволците на клуб „Да имаш голямо сърце не тежи“ към ПГ 
“Руска Пеева“, под ръководството на зам.-общинския председател на 
БЧК - Ваня Енчева, отгледаха и разсадиха в саксии различни видове 
цветя и лечебни растения. Целта на доброволците е със средствата от 
продажбата им да подпомогнат хора в неравностойно положение от 
община Джебел. 

В ход е и подготовката на младите червенокръстци за втората 
им театрална постановка, след големия интерес, който предизвика 
куклената пиеса „Горско училище“ през 2017 г. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Отчетно общо събрание на клубовете на БМЧК 
 

Габрово 
24 януари 2018 г. 
Областният координатор на 
БМЧК Виктория Генчева 
представи отчета за 2017 г. и 
плана с дейностите, 
предвидени за 2018 г., които 
бяха приети единодушно от 
делегатите. 
От доклада стана ясно, че през 
миналата година младежката 
червенокръстка организация в 
областта е работила 
целенасочено за постигане на 

целите, заложени в стратегията на БМЧК до 2020 г. и приетите насоки за работа на местната структура 
за периода 2015 – 2017 г. Основни приоритети са били повишаване на организационния капацитет и 
институционално укрепване на младежката структура, изграждане лидерски умения у доброволците и 
повишаване на квалификацията им като обучители на своите връстници, можещи да вземат решения и 
реализиране на дейности, които да утвърдят БМЧК - Габрово като водеща младежка организация в 
областта. 

Гости на Общото събрание бяха Станимир Тепавски, член на Оперативното бюро на БМЧК, д-р 
Георги Шандурков, председател на ОблС на БЧК – Габрово, Стефан Стойчев, директор на Секретариата 
на ОблС на БЧК – Габрово, Петър Петров, експерт в дирекция БМЧК, Антоанета Янкабакова, 
изпълнителен директор на ИМКА – Габрово, Ганка Шиварова, председател на женско благотворително 
дружество "Майчина грижа", Полина Боева, социален работник към SOS детски селища България, 
Стефка Пеева, социален работник в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и доброволци. 
 
 

Обучение по програма „Хелфи“ 
 

Кърджали  
30 януари 2018 г. 

В СУ "Йордан Йовков" стартира първото за 
годината обучение за третокласници в рамките на 
програма “Хелфи“ на БМЧК и националната 
превантивна програма „Детско полицейско 
управление" на МВР. 

Приказката "Огнени пирати" пренесе 
учениците за пореден път в света на приключенията 
на духчето Хелфи и неговите приятели, а обучителите 
Мелиса и Бурчин ги запознаха с техниката за оказване 
на първа помощ при изгаряне с огън. 
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Кърджали 
3 февруари 2018 г. 

В ОблС на БЧК се проведе обучение на 
доброволци по програмата на БМЧК, предназначена 
за ученици от началното училище, която включва 13 
теми по първа помощ. 

Обучителите Мирослава Пенева и Боряна 
Костова запознаха участниците с наръчника, по 
който ще работят, с особеностите при работа с деца 
от 7 до 12 години и с методите за изработване на 
план-сценарий за представяне на отделните теми по 
първа помощ. 

В рамките на обучението доброволците 
имаха възможност да участват в екипни задачи и да се запознаят с техниките на презентиране. 

 

Подготовка за Св. Валентин 
 

с.Черноочене, обл. Кърджали 
2 февруари 

По повод празника на влюбените, 
доброволците от клуб "Щастливи с нас" откриха 
ателие за изработване на „валентинки“ с 
пожелания. Кампанията на младите 
червенокръстци в област Кърджали ще протече 
под мотото "Щастието е в твоите ръце, обичай 
безопасно!". 

В деня на влюбените доброволците ще 
насърчават своите връстници да бъдат по-
отговорни по отношение на сексуалното си и 
репродуктивно здраве. 

 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

Помощи за бежанци 
 
София 
януари 2018 г. 

Бежанско-мигрантската служба на Българския 
Червен кръст осъществи три дистрибуции на хигиенни 
материали за лична употреба в приемателните центрове на 
Държавната агенция за бежанци в столичните квартали 
Овча купел, Военна рампа и Враждебна. Близо 400 души, 
търсещи и получили международна закрила, бяха 
подпомогнати със сапуни, шампоани и гел-душове, дарение 
от Allianz-Швейцария със съдействието на Швейцарски 
Червен кръст. 
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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Кампания за превенция на пътния травматизъм 
 

София 
5 февруари 2018 г. 

Началото на кампанията „Най-добър млад шофьор на България“ беше обявено на 
пресконференция с участието на инж. Емил Панчев – председател на СБА, комисар Бойко Рановски - 
началник на отдел „Пътна полиция“ към ГДНП, д-р Надежда Тодоровска – заместник-генерален 
директор на БЧК, Мартина Христова – мениджър комуникации на Рено Нисан България, Петър Величков 
– изпълнителен директор на ОМВ България, и Александър Цветков – академия за безопасно шофиране 
Мирафиори. Целта е не само да се определи най-способният зад волана сред младежите, но и да се 
промотира безопасността по пътищата, разказаха организаторите от СБА. 

В състезанието могат да участват всички шофьори между 18 и 26 години с до 5 години стаж в 
автомобила и без влезли в сила наказателни постановления. От 5 февруари започва първият етап - 
онлайн тест с въпроси за правилата на движение по пътищата, поведението зад волана и 
експлоатацията на автомобила. 

"В България има много млади водачи и за жалост голяма част от тях често участват в 
пътнотранспортни произшествия", обясни председателят на СБА Емил Панчев. 

На 12 май ще се проведе вторият етап за 30-те души, решили теста най-добре и за най-кратко 
време, които ще се състезават на писта „Дракон“, с. Калояново, обл. Пловдив. В продължение на 3 часа 
те ще бъдат изпитвани за всички практически умения, сред които и оказване на първа помощ на 
пострадали при ПТП, за което ще съдейства Българският Червен кръст, партньор на кампанията. 

"57 % могат да намалеят смъртните случаи, ако навреме на пътя се окаже първа помощ, защото 
първите 3 до 5 минути са най-важни", обясни д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на 
БЧК. Тя добави, че 8-те часа задължителна подготовка не достигат и препоръча на всеки, който реши да 
се състезава, да потърси помощ за освежаване на познанията си в местните офиси на БЧК в страната. 
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Победителят освен престижната титла ще получи и възможността да кара една година напълно 
безплатно чисто нов автомобил Renault CAPTUR. За финалистите ще има още много вълнуващи награди 
като напр. карти на СБА за безплатна пътна помощ в България и Европа и др. 

Кампанията ще превърне финалистите в „Посланици за пътна безопасност“ на Съюза на 
българските автомобилисти и те ще съдействат за повишване на информираността сред младите хора 
относно рисковете при неправилно поведение на пътя. 
 
 

Превенция на пътния травматизъм 
 

Разград 
януари 2018 г. 

Областният 
управител на Разград 
Гюнай Хюсмен, д-р 
Милена Кехайова, 
директор на 
Секретариата на ОблС на 
БЧК, началникът на 

Регионалното 
управление по 
образование Ангел 
Петков, началникът на 
„Пътна полиция“ - 
Разград Диян Симеонов 

и председателят на Съюза на българските автомобилисти в града Живко Каспаров обсъдиха на брифинг 
дейностите по превенция на детския пътен травматизъм в областта. 

Своята подкрепа към инициативите, които БЧК провежда за намаляване на инцидентите по пътя, 
изрази областният управител и увери, че държавата изпълнява своята роля за подобряване на пътищата в 
региона. Той поясни, че вече е ремонтиран пътят Разград - Търговище, както и много улици в града, а през 
тази година предстоят ремонти на още два пътни участъка Кубрат - Тутракан и Исперих - Пристое. 

Д-р Милена Кехайова, директор на Секретариата на ОблС на БЧК, поясни, че сред новите 
инициативи на червенокръстката организация е обучението на деца от детските градини на правилата за 
пътна безопасност и оказване на първа помощ при травми и злополуки по програма „Хелфи”. В Разград 
засега се посещава една детска градина и резултатите са добри – каза д-р М. Кехайова и допълни, че 
броят на децата, обучени по първа помощ в училищата на областта, е над 300 за миналата година. 

Началникът на Регионалното управление по образование Ангел Петков информира, че 
безопасност на движението се изучава в 5 учебни часа, като преподаватели са класните ръководители. 
От пътна полиция съобщиха, че през миналата година има положителна тенденция по отношение на 
намаляване на броя на катастрофите в областта. Пътните произшествия през 2017 г. са 447, а през 2016 г. 
са били 544, като пострадалите деца са 15, а в предходната са били 23. 

Сред превантивните дейности, които СБА извършва във връзка с детския пътен травматизъм, са 
занимания с деца-велосипедисти, които се обучават по правилата за безопасност на движението. 

На брифинга бяха предоставени средства от Националния фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при ПТП. В област Разград е отпусната финансова помощ за лечение на 10-годишния Гюкан 
Мустафов от с. Езерче и 16-годишния Ерол Кадиров от с. Свещари. 

 



Бюлетин 
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БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 
Основни знания за нови доброволци 
 

Бургас 
27 януари 2018 г. 

В ОблС на БЧК се проведе обучение на тема: 
„Основни знания за Червения кръст и Червения 
полумесец“ за новоприетите 10 членове на ДЕРБАК. 

Доброволците се запознаха с мисията, визията, 
принципите на Международното червенокръстко 
движение, с историята на емблемата, етичния кодекс на 
доброволеца и ролята и мястото на ДЕРБАК в ситуация на 
БАК. 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Пловдивчанка празнува 100-годишен юбилей заедно с БЧК 
 

Пловдив 
4 февруари 2018 г. 

Доброволци на областната червенокръстка 
организация посетиха Стефанка Танева и й подариха 
торта, цветя и картичка с послание по повод 100 
годишния юбилей. 

Столетницата получава подкрепа благодарение 
на програмата „Мобилни социални екипи”, в която 
партньори са Българският Червен кръст, община 
Пловдив, компанията „Трафик“ и Университетската 
болница „Свети Георги”. 

От тази година услугите се предоставят и в шестте 
района на Пловдив. По програмата е обособен кол център, който е на разположение на гражданите 24 
часа в денонощието. Желаещите да се включат в програмата могат да получат цялата необходима 
информация в социалната приемна на БЧК, в социалните служби на община Пловдив и в районните 
кметства. 
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