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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 
„БезОСТАТЪЧНО щастливи“ 

 
София 
7 март 2018 г. 

В сградата на кулинарната академия беше даден старт на третото издание на националната 
кампания „Великден за всеки – Дари празник на баба и дядо“. В събитието участваха омбудсманът Мая 
Манолова – инициатор на кампанията, председателят на БЧК акад. Христо Григоров, представители на 
Националния осигурителен институт, „Български пощи“ ЕАД, Българската хранителна банка, 
Националният алианс за работа с доброволци (НАРД), Национално сдружение „Младежки глас“, БАБХ, 
представители на хранителния бранш, на хранителни вериги и др. 

Съпътстващата кауза към „Великден за всеки“ през тази година е под надслов „БезОСТАТЪЧНО 
щастливи“, защото храната освен необходимост е щастие, удоволствие и съпреживяване, един момент, 
който споделяме с любимите си хора. Всяко българско домакинство унищожава около 90 кг храна на 
година или една минимална заплата над 500 лв. Сред причините са неразумното пазаруване и липсата 
на механизми за споделяне на храна. 

В третото издание на „Великден за всеки“ отново ще се набират парични средства и хранителни 
продукти за възрастните хора, които няма да получат надбавка за големия християнски празник. Идеята 
е да бъдат подпомогнати хората, чиято пенсия надвишава с малко минималния праг. По утвърдени 
списъци на НОИ средствата ще бъдат обърнати във ваучери, всеки на стойност по 20 лева, с които 
пенсионерите ще имат възможност да пазаруват в 5 000 обекта в цялата страна. Възрастните хора ще 
получават своите ваучери в пощенските клонове по места. Със съдействието на социалния патронаж по 
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общини в седмицата преди Великден ще се раздават хранителни продукти на социално слаби и бедни 
хора. 

В предишните две издания, кампанията събра близо 2 млн. лева и хранителни продукти, с които 
бяха подпомогнати десетки хиляди пенсионери. 
 

Благородна инициатива 
 

София 
7 март 2018 г. 

Служители на НС на БЧК се срещнаха с учениците от III A клас от столичното 129 ОУ „Антим I”, 
които по собствена инициатива са организирали благотворителен базар в полза на програма „Топъл 
обяд“. Децата сами приготвили кулинарните „изкушения“, а парите от продажбата им решили да дарят 
за каузата на БЧК и да помогнат на свои връстници в неравностойно положение. 

Хуманнният жест на учениците, подкрепен от техните учители, е пример за добрина, възпитание 
и оптимизъм. 

Благодарствен адрес от ръководството на БЧК бе връчен на класната на III А клас, а всеки ученик 
получи значка на БМЧК. Децата с гордост се закичиха с „почетния знак“ и споделиха, че са 
удовлетворени от направеното и с радост биха повторили тази добрина. 
 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

БЧК започва раздаването на хранителни продукти 
 
София 
12 март 2018 г. 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по 
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) - План 2016, Българският 
Червен кръст започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 331 485 
нуждаещи се български граждани.  

На 12 март се откриват раздавателни пунктове във Враца, а до края на седмицата, поетапно, ще 
бъдат отворени още 20 пункта в още 6 региона на страната. Седмичен график за раздаването е 
публикуван на интернет страниците на БЧК /www.redcross.bg/, на АСП /www.asp.government.bg/ и в 
регионалните офиси на БЧК. В зависимост от доставката на продуктите в складовете на БЧК и 
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зареждането на раздавателните пунктове, ще бъде изготвен и обявен подробен график за всички 
региони в страната. 

Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще 
получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 
кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и  мед – 1 кг . 

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани: 
лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г., 
майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 
една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 
2016 г., лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 
10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017 г., лица и семейства, 
получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане 
на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г., лица и семейства, 
инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с 
еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
(ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 
г., лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по 
реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. 
февруари 2017 г., лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по 
реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 310 пункта в цялата страна, 
като всеки правоимащ 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. 
 
 

Обществен форум по проблемите на кръводаряването 
 

Русе 
2 март 2018 г. 

Организатори на събитието бяха 
областната организация на БЧК и РУ 
„Ангел Кънчев“ – Факултет „Обществено 
здраве и здравни грижи. 

Целта на форума беше да бъдат 
направени анализ и оценка на 
състоянието на кръводаряването, 
преглед на съществуващата нормативна 
база и възможности за нейното 
актуализиране и привеждане в 
състояние, адекватно на потребностите 

от кръв и кръвни съставки в лечебните заведения на Република България. 
Като активни участници във форума се включиха проф. Фани Мартинова, директор на 

Националния център по трансфузионна хематология и председател на Експертния съвет по 
трансфузионна хематология към Министерство на здравеопазването, д-р Лако Лаков, директор на 
районния център по трансфузионна хематология – Плевен, д-р Живка Димитрова, представител на 
Секретариата на НС на БЧК, доц. д-р Кирил Панайотов от катедра „Здравни грижи“, д-р Йосиф Новаков, 
зам.-председател на Управителния съвет на УМБАЛ „Канев“ – Русе, д-р Руденко Йорданов, директор на 
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Секретариата на ОблС на БЧК – Русе, както и доброволци на червенокръстката организация – активни 
кръводарители. 

Модератор на Обществения форум беше доц. д-р Никола Събев, зам.- декан на Факултета 
„Обществено здраве и здравни грижи“. 

На проведената дискусия между участниците бе взето общо решение за изготвяне на 
окончателен документ с предложения, които да бъдат представени на Националната конференция на 
14 юни 2018 г. - Деня на кръводарителя, след което да бъдат изпратени на заинтересованите 
институции с цел постигане на адекватни промени, в полза на обществото. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Годишни отчетни събрания на БЧК 
 

София 
9 март 2018 г. 

Гости на отчетната сесия на Общото събрание на Столичната организация на БЧК бяха акад. Христо 
Григоров, председател на БЧК, д-р Валентин Пеев, зам.-председател на БЧК, проф. д-р Красимир Гигов, 
главен секретар на МЗ, д-р София Стоиманова, генерален директор на БЧК, зам.-генералните директори 
на организацията д-р Славита Джамбазова, Василка Каменова и д-р Надежда Тодоровска както и 
представител на СД на ПБЗН. 

До Общото събрание бяха изпратени поздравителни адреси от министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев и от ректора на НСА „В.Левски” проф. Пенчо Гешев. 

Председателят на СО на БЧК проф. Здравко Маринов представи в експозе разнообразната дейност 
на червенокръстката организация за 2017 г., богато илюстрирана с мултимедийна презентация. 

С емоционален разказ за конкретни изяви и обучения от дейността на БМЧК- София се включи 
координаторът на младежката организация Михаела Богданова. За добре свършена работа говорят 

цифрите в отчета – положен е 45 525 часа 
доброволен труд, подпомогнати чрез 
програми са 18 824 души с храни, дрехи и 
парични средства. В осъществените през 
годината проекти бяха ангажирани над 108 
доброволци и обхванати над 5 600 
бенифициенти - ученици, студенти, 
социално слаби семейства, възрастни хора, 
маргинални групи. По проекта „С тениска на 
бала” стипендии получиха 40 нови 
абитуриенти-сираци на обща стойност над 
100 000 лв., а 31 стипендианти от предишни 
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години бяха стимулирани с еднократни суми за 
отличен и много добър успех.  

Доброволният екип за работа при БАК, 
състоящ се от 26 доброволци, осъществява 
системна подготовка на екипа с обучения и 
тренировки, за адекватна реакция при кризи. 
Привлечени от младежи-доброволци чрез 
промоционални кампании, 1 019 души са 
дарили безвъзмездно кръв, като 276 от тях на 
18 г. - за първи път. Над 3 700 деца са получили 
знания по водноспасителен минимум. 

Младежката организация, със 754 души, 
организирани в 47 клуба, се доказа като 
действена и влиятелна структура през 
изминалата година. Младежкият авариен екип 
/МАЕ/ е сред най-добрите в страната и с 
дейността си достига до широк кръг от млади 
хора в училища и университети. За 2017 г. МАЕ 
е подготвил над 260 ученици от 38 столични 
училища, участвали в състезателни прегледи на 
Столичната организация по първа помощ. 

В изказванията делегатите разказаха за 
извършените дейности, за преодолените трудности, за бъдещите инициативи, за специалната роля на 
младите хора – всички обединени от общото чувство на удовлетвореност от извършеното и на гордост от 
призванието да са червенокръстци. 

Бяха приети план за работата на Столичната организация на БЧК за 2018 г. и бюджет, представени 
от Петранка Недялкова, директор на Секретариата на БЧК - София. 

В своите приветствия всички гости дадоха много висока оценка за активната и всеобхватна дейност 
на най-голямата организация в структурата на БЧК и изразиха увереност, че тя ще продължи все така 
успешно да реализира хуманната мисия на Червения кръст в столицата. 
 

 
Област София 
9 март 2018 г. 

На проведеното Общо годишно отчетно събрание гости бяха акад. Христо Григоров, председател 
на БЧК, проф. Здравко Маринов, зам.-председател на БЧК, Анета Янакиева, член на НС на БЧК, д-р 
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София Стоименова, генерален директор на БЧК, зам.-генералните директори д-р Славита Джамбазова, 
Василка Каменова и д-р Надежда Тодоровска, Деница Баръмова, директор на дирекция БМЧК, д-р 
Живка Димитрова, началник отдел „Здравна политика и първа помощ”, Майа Антова, експерт в 
дирекция ВСС, д-р Александър Златанов, директор на РЗИ София област, представители на държавни 
институции, партньори и доброволци. Гостите и делегатите бяха посрещани от доброволците на БМЧК - 
Пирдоп, които подариха на всеки ръчно изработени от тях картички. 

Делегатите единодушно приеха отчетите на дейностите, на бюджета и на контролната комисия 
за 2017 г. и гласуваха плана за действие и бюджета за 2018 г. 

В своите изказвания гостите поздравиха доброволците и служителите на ОблС на БЧК – София за 
добре свършената работа и постигнатите резултати през отчетната година. 

Председателят на БЧК акад. Христо Григоров даде много добра оценка за цялостната работа на 
организацията и изрази увереност, че тя ще продължи успешно да реализира хуманната мисия на 
Червения кръст.  

В края на форума доброволците на БМЧК - Пирдоп изненадаха приятно гостите, като им 
подариха ръчно изработени медальони с българска бродерия. 

 
Русе 
7 март 2018 г. 

Русенската червенокръстка 
организация проведе годишното си отчетно 
събрание. Гости на форума бяха Стойчо 
Стойчев, зам.-председател на БЧК, Станимир 
Бояджиев, член на НС  на БЧК и председател 
на БМЧК, д-р София Стоименова, генерален 
директор на БЧК и д-р Славита Джамбазова, 
зам.-генерален директор на БЧК. 

По традиция от последните години, 
Общото събрание започна с музикален 
поздрав от младия изпълнител Николай 
Димитров, възпитаник на училището по 
изкуствата „Проф.Веселин Стоянов” – Русе. 

Зам.-председателят на БЧК Стойчо Стойчев даде отлична оценка на областната червенокръстка 
структура за реализираните дейности през миналата година. 

Д-р Руденко Йорданов, директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Русе, получи благодарствена 
грамота от НС на БЧК за дългогодишния принос към червенокръстката организация и във връзка с неговото 
оттегляне от заеманата дълги години длъжност. 

Генералният директор на БЧК д-р София Стоименова изказа своята благодарност към д-р Р. Йорданов 
за отдадеността, с която е работил през годините, и му поднесе подарък от името на Секретариата на НС на 
БЧК. Тя представи новия и. д. директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Русе Антоанета Ябанозова, която 
досега бе експерт „Младежки и социални дейности“. 

Отчетното събрание премина по утвърдения в Устава на БЧК дневен ред. Единодушно беше приет 
отчетът за дейността на Русенската областна червенокръстка организация през 2017 г. Изказани бяха много 
топли думи от доброволците и членовете на Общото събрание и партньорите за извършеното през годината. 

Обсъдени и приети бяха отчетите на контролната комисия, на бюджета за 2017 г., гласувани бяха 
планът и проекто-бюджетът за 2018 г. 
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Стара Загора 
28 февруари 2018 г.  

Гости на областното годишно 
събрание бяха д-р Славита 
Джамбазова, зам.-генерален 
директор на БЧК, Петя Чакърова, зам.-
областен управител на област Стара 
Загора, Иванка Сотирова, зам.-кмет 
„Хуманитарни дейности“ в община 
Стара Загора, ръководители на 
институции, представители на местни 
власти, партньорски организации и 

активни деятели на БЧК от областта. 
Форумът беше открит от адв. Дамян Георгиев, председател на областната организация. 

Делегатите приеха отчетите на дейността, на контролната комисия и на бюджета за изминалата година. 
В изказванията си гостите и делегатите изразиха своята благодарност към доброволците и 

служителите на организацията за постигнатите успехи и потвърдиха подкрепата си за бъдещи дейности 
и събития. 

Планиращите документи бяха приети единодушно, без забележки и допълнения. 
 
Разград 
февруари 2018 г. 

Общото годишно отчетно събрание на ОблС на БЧК започна с минута мълчание в памет на 
загиналия миналата година председател на БЧК – Разград д-р Владимир Заимов. Гости на форума бяха 
областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и Евгени Драганов, зам.-областен управител. 

Зам.-председателят на организацията д-р Мария Пеева изнесе подробен доклад за дейността на 
червенокръстците в областта. През 2017 г. са подпомогнати 9 675 души, обучени за помощ при 
бедствия - 1 830. В червенокръстката организация на БЧК - Разград членуват 3 489 души, което е 3,02% 
от населението, доброволците са 416, а в младежката структура – 128, положени са 4 714 часа 
доброволен труд. 

Д-р М. Пеева бе единодушно избрана за нов председател на ОблС на БЧК - Разград. 
В приветствието си областният управител Г. Хюсмен подчерта доброто сътрудничество между 

областната администрация и червенокръстката организация. Той припомни, че наскоро е подписана 
Декларация за сътрудничество и съвместна дейност между областните администрации на Разград и 
Одрин, с възможност то да се разшири и между Червения кръст в Разград и Червения полумесец в 
Одрин. 

 
 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 
Нагласата на обществото към децата бежанци и мигранти 
 

София 
7 март 2018 г. 

Българският Червен кръст и Държавната агенцията за закрила на детето организираха кръгла 
маса на тема "Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях". 



Бюлетин 
 

 

Издание на Българския Червен кръст   8 

Целта на дебата бе да се промени 
негативната нагласа на българското общество 
към децата бежанци. Заместник-генералният 
директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска 
заяви, че децата-бежанци са най-уязвими. 
„Реално погледнато едва в последните 
месеци, година има реална промяна, която 
подсказва волята на държавата нещата да се 
случат по друг начин за тях. Ние сме 
изключително благодарни на всички 
участници в Националния съвет за закрила на 
детето, които подкрепиха идеята да се 
създаде Център за временно настаняване на 
непридружени лица, където да се полагат 
адекватни грижи за тях, съобразно нуждите им“. По думите на д-р Надежда Тодоровска важно е не 
само институциите да работят заедно, но и обществото да приеме тези деца. "Едва ли 45 деца 
представляват заплаха за обществото и трябва да намерим начин те да бъдат приети, да могат да 
излязат на улицата без да ги е страх, че ще им се случи нещо лошо", каза зам.-генералният директор на 
БЧК и допълни, че когато обществото знае тези цифри, няма да се намери нормално мислещ човек, 
който да реагира по друг начин. 

Олег Петков, заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 заяви, 
че политиката за миграция и сигурност е една от темите, по които се нуждаем от консенсус. „Без 
сигурност и стабилност европейските ценности са трудно постижими“, допълни той. По думите му 
децата имат нужда от подкрепа и закрила, трябва да им се покаже, че у нас те са в безопасност и могат 
да получат помощ, според нуждите им, защото достъпът до образование ще им даде знание и 
подкрепа. 

По време на форума беше представен стартиралият проект на БЧК и ДАЗД "Да опознаем другия", 
финансиран от фонд "Убежище, миграция и интеграция". В рамките на 30 месеца е предвидено 
проектът да премине през няколко етапа. „Амбицията ни е да създадем един Консултативен медиен 

съвет, в който да бъдат привлечени 
известни публични личности за 
посланици на добра воля за каузата 
на бежанците и мигрантите. Ще 
бъде разработена и 
комуникационна стратегия, на 
базата на която ще се излъчват 
различни послания за да се 
достигне до различни аудитории в 
българското общество“, поясни 
Мариана Стоянова, програмен 
мениджър в Бежанско-мигрантска 

служба на БЧК. Предвижда се да бъдат осъществени две големи национални информационни 
кампании. 

С проекта "Да опознаем другия" БЧК и ДАЗД обединяват усилията си с цел защита на всяко дете, 
което се намира на територията на България, независимо от неговата възраст, пол, религия, степен на 
образование и потребности, както и подпомагане на семействата им при изразено желание трайно да 
се установят на територията на България. 
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Бежанци изработваха мартеници 
 
София 
1 март 2018 г. 

Представители на Бежанско-мигрантската 
служба на Българския Червен кръст посетиха 
приемателните центрове на Държавната агенция за 
бежанци в София, Харманли и с. Баня, общ. Нова 
Загора, и запознаха търсещите закрила с един от най-
хубавите български празници – „Баба Марта“. 

В трите центъра в столицата малки и големи с 
ентусиазъм изработиха красиви мартенички, 
материалите, за които бяха предоставени от БЧК. 

ОблС на БЧК - Сливен съвместно с доброволци 
от младежкия клуб на СУ "Георги Ал. Каравелов", гр. 
Шивачево, обл. Сливен също изработиха и подариха 
мартенички на деца и техните родители в РПЦ – Баня. Малчуганите получиха и различни видове игри, 
закупени със средства, набрани от благотворителна продажба по инициативата "Валентинки с послания" 
на 14 февруари. 

В раздаването на мартенички, символ на здраве, се включи и ОблС на БЧК - Хасково, като закичиха 
децата, настанени в териториалното поделение на ДАБ в Харманли. 
 

 

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ 

 

Информационно-дискусионна среща 
 
Пловдив 
9 март 2018 г. 

Областната организация 
на БЧК проведе среща по 
европейския проект RЕcheck 
(Оценка и укрепване на 
устойчивостта чрез ангажиране 
на кварталните мрежи). В 
дискусията участваха 
представители на дирекция 
Международно сътрудничество, 

програми и проекти в Секретариата на НС на БЧК, доброволци от доброволния екип за работа при 
бедствия, аварии и кризи към областната организация и представители на ключови областни и общински 
институции и служби, ангажирани в защитата на гражданите при бедствия: областна управа, община 
Пловдив, отдел „Обществен ред и управление при кризи”, дирекция „Социална политика“ и др. 

Срещата бе посветена на представяне и обсъждане на постигнатите резултатите и поуките от 
европейския проект RЕcheck, финансиран от Финансовия инструмент за гражданска защита на ЕС и 
изпълняван в партньорство на БЧК, Австрийския, Германския, Хърватския и Френския Червен кръст и 
фирма ISIS в пет европейски страни. 
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 Този експериментален проект има 
за цел да повиши устойчивостта към 
бедствия на семействата и съседите, 
живеещи в градска среда, посредством 
нови методи за привличане на 
гражданите и оценка на семейната 
готовност за справяне при бедствия. 

Методиката за оценка покрива 
най-важните елементи на бедствената 
готовност на всеки гражданин и 
домакинство. Тя включва познанията на 
хората за рисковете в района и начините им да намерят информация за тях, готовността на семействата за 
бърза евакуация при непосредствена опасност, без да забравят най-важните предмети – като основните 
документи и лекарства, способността им да се справят за известно време без основни комунални услуги - 
електричество, вода, комуникации и други, наличието на семеен план при бедствия (алтернативни 
телефони за контакт, места за среща), знания и умения за оказване на първа помощ, познаване на 
съседите и взаимопомощ между тях, наличие на резерви, знания и материали за изолиране у дома, в 
случаите, когато излизането от дома е опасно. 

В България оценките на бедствената 
готовност на семействата се изпълняваха в 
Пловдив от есента на 2017 до март 2018 г. Те бяха 
извършени от обучени доброволци на БЧК, които 
използваха онлайн инструмента RЕcheck на 
таблети, по време на интерактивни занятия с 
гражданите. В занятията те използваха и 
допълнителни материали - семейните планове за 
бедствия на БЧК, наръчници за бедствена 
готовност, като информираха семействата 
относно оказването на първа долекарска помощ и 
демонстрираха необходимите материали за 

спешна евакуация с подготвени за целта семейни раници за бедствия (бедствени комплекти). 
Повече информация е публикувана на: www.recheck-project.eu 

 

Съвместно обучение 
 
Русе 
10 - 11 март 2018 г. 

В Опорния пункт за действия при БАК, 
изграден на територията на 
Междуобластната складова база в с. 
Пиргово, се проведе тренинг на ДЕРБАК – 
Русе, МАЕ – Русе и ДЕРБАК – Добрич. Темата 
беше „Базисно обучение по Първа 
долекарска помощ“, което успешно 
преминаха 26 доброволци. Проверени бяха теоретичните им познания, а за да покажат своите умения 
екипите бяха поставени в различни ситуации. По този начин се усъвършенства връзката между ДЕРБАК и 
МАЕ – Русе, и се затвърждават добрите практики между двата доброволни екипа на Добрич и Русе за 
формиране на екипност при евентуални бъдещи действия. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
8 март - Международен ден на жената 
 
Враца 
8 март 2018 г. 

Доброволците от клубовете "БМЧК" и "Приятели на БМЧК" 
поздравиха дамите по специален начин. 

Децата от с. Селановци организираха фондонабирателна 
кампания в селото и закупиха трайни пакетирани хранителни 
продукти, от които оформиха 5 хранителни пакета на обща 
стойност 100 лева. С тях те подпомогнаха социално слаби жени от 5 
домакинства в селото, определени от общината. 

В с. Борован доброволците от клуб "Приятели на децата" 
към ПГТ "Коста Петров" поднесоха на жените в селото ръчно изработени картички и цветя за празника. 
 
 
 
Разград 
8 март 2018 г. 

Доброволци от областната организация на БМЧК посетиха Дома 
за стари хора – Разград, за да честитят празника на жените. Те 
поздравиха възрастните дами, като им пожелаваха здраве и вяра в 
доброто. Предвидили бяха сладки изкушения за празника. Заедно с 
танцьорите от Капанския ансабъл всички се хванаха на хорото. 
 
 
 

Обучение на доброволци 
 
Смолян 
7 март 2018 г. 

Членовете на Младежкия доброволен екип към 
БМЧК Доброелена Семова и Александра Лазарова 
проведоха обучение и демонстрация по оказване на 
първа помощ пред членове на Младежкия доброволен 
отряд към регионална служба пожарна безопасност и 
защита на населението - Смолян. По време на занятието 
младите червенокръстци показаха какво е необходимо 
да се прави в ситуации при силно кръвотечение, 
счупване на крайник и изгаряне, както и какви спешни 

мерки се предприемат в случай на безсъзнание, загуба на пулс и дишане. 
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ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ 

 

Обучение при лавинни нещастия 

 
Пампорово, обл. Смолян 
4 - 10 март 2018 г. 

База „Студенец“ на Планинската спасителна служба при БЧК бе домакин на ежегодния зимен 
курс на лекарите – планински спасители. 

Участие взеха 16 лекари и 1 парамедик от цялата страна, които се запознаха с новостите в 
областта на оказването на първа помощ при лавинни нещастия и хипотермия. 

Тази година акцент в обучението беше организацията на лавинни акции, работа с лавинни 
уреди, сондирането и откопаването на затрупани. 

На 8 и 9 март се проведоха и практически занятия и учебна акция, в които взе участие и 
оперативно спасително куче със своя водач. 
 
 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 
Курс за водни спасители 

 
Ямбол 
март 2018 г. 

С приемен изпит стартира първият за 2018 
г. курс за обучение в квалификационната степен 
„Воден спасител на плувни басейни и водни 
паркове”, организиран от областната 
организация на БЧК – Ямбол. 

Кандидатите се явиха пред комисия в 
състав: Огнян Николов - инструктор по водно 
спасяване, Добриела Праматарова, специалист 
„Водноспасителна дейност“ в секретариата на 
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ОблС на БЧК - Ямбол и Адриана Желева, квалифициран воден спасител. 
Успешно с изпитните нормативи за тази квалификационна степен във водното спасяване 

се справиха 12 кандидати. В продължение на 65 учебни часа, курсистите ще усвояват 
теоретични знания и практически умения, свързани с водноспасителната дейност, техники и 
тактики за спасяване, и първа долекарска помощ при воден инцидент. 

Подготовката на кадрите ще се осъществява на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” – 
Ямбол и в учебната зала на Секретариата на ОблС на БЧК – Ямбол. 

Обучението ще приключи със заключителен изпит, като всички кандидати, успели да 
покрият необходимите нормативи, ще получат сертификат за завършен курс, даващ им право 
да работят на плувни басейни и водни паркове. 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТ 

 
 
Благодарствено писмо 
 

София 
8 март 2018 г. 

Председателят на Сдружение „Български юнак“ инж. Дочо Шипковенски в писмо до акад. 
Христо Григоров, председател на БЧК, изказва благодарност за оказаната помощ и съдействие 
на представителната чета от специализирания ученически батальон „В. Левски“ от Панагюрище 
– Стрелча. 
 Специална благодарност се изказва на Атанас Стефанов, директор на НУЛЦ на БЧК – с. 
Долни Лозен, и на неговия екип за осигурените добри условия при престоя на представителната 
ученическа чета. 
 От Сдружение „Български юнак“ изразяват увереност, че съвместното сътрудничество с 
БЧК ще продължи в името на духовното, патриотично, нравствено и физическо възпитание на 
младите български поколения. 
 
 
 
 
 
 
 
 Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране” 

Материали и графичен дизайн: Татяна Кръстева 

Тел: 02 49 23 059 

e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg 

mailto:pressoffice@redcross.bg

