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НАЦИОНАЛНА КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ 

 
Президентът Румен Радев дари кръв и стартира Мрежата от добрини 
 

София 
30 март 2018 г. 
 

Със своя хуманен жест президентът на Република България откри националната пролетна 
кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване и стартира Мрежата от добрини на 
БЧК посветена на 140-годишнината си, чийто патрон е президентът на Република България. 

 
„Вярвам, че с всяка капка дарена кръв спасяваме живот, но и даряваме човечност. 

Всеки доброволен кръводарител в България заслужава уважението ни заради избора му да 
помогне на напълно непознат човек. Доброволно и безвъзмездно дарената кръв е 
ценност, тя няма цена.  Дарената кръв ни свързва завинаги в истории за благородство, 
състрадателност и памет за стореното добро. Нека всеки, който може да дари кръв, да 
се включи в кампанията за кръводаряване „Капка по капка – живот!“ Приемете личната 
ми благодарност, че ще дарите живот на човек в беда!“ – с тези думи държавният глава се 
обърна към всички доброволни кръводарители в България. 

 
Десетки служители на президентската администрация и на НСО последваха неговата 

човешка съпричастност към необходимостта от кръв и кръвни продукти за лечението на хиляди 
нуждаещи се. 
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На 1 април 2018 г., в деня на големия 
християнски празник Цветница, в много 
областни градове на страната се проведе 
кръводарителска акция, организирана от 
Националния център по трансфузионна 
хематология (НЦТХ), Министерство на 
здравеопазването и Българския Червен 
кръст, с подкрепата на Българската 
православна църква. В София кръв дариха 

над 100 души, а в Бургас кръводарителите бяха 32. 
 
 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“ 

 

Общественият съвет разпредели набраните средства по кампанията 
 
София 
28 март 2018 г. 

Обществе
ният съвет на 
кампанията 
„Великден за 
всеки“ обсъди 
информацията 
за постъпилите 
до сега парични 
дарения и взе 
решение да 
предостави преди Великден набраните 260 000 лв. на възрастните хора, които няма да получат 
надбавки към пенсиите си. 

 
Ваучери за хранителни продукти на стойност от 20 лв. ще получат преди християнския 

празник 13 000 души с пенсии над 321.01 лв. Разпределението на средствата се извършва при 
спазване волята на дарителите за посочената за подпомагане община. 

 
Списъците на пенсионерите, които ще получат финансова помощ преди Великден в 

клоновете на „Български пощи“ в цялата страна, се изготвят от Националния осигурителен 
институт. 

 
Националната кампания „Великден за всеки“ е под патронажа на омбудсмана на 

Република България Мая Манолова. „В Обществения съвет участват представители на 
Институцията на Омбудсмана, на БЧК, НОИ,  Български пощи, Българската православна църква, 
БНТ и БНР. 
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В помощ на пенсионерите 
 

София 
23 март – 1 април 2018 г. 

Доброволци и служители на секретариатите на 
Столичния и Националния съвет на БЧК се включиха 
активно в продуктовата кампания „Купи и сподели“, 
част от „Великден за всеки“. Те предоставяха на 
клиентите на големите търговски вериги информация 
за възможностите да подпомогнат социално слаби 
възрастни хора и ги призоваваха да закупят и дарят 
трайни хранителни продукти. 

В две последователни седмици преди Великден, 
в шест магазина на Кауфланд, Билла и Лидъл над 60 

доброволци и 20 служители приканваха посетителите да закупят трайни пакетирани 
хранителни продукти /олио, брашно, захар, ориз, макарони, консерви, боб, леща, бисквити, 
сухи пасти и др./, които да дарят в специално поставените колички, брандирани с логото на 
кампанията. 

 

 

Всички доброволци, включили се в акцията с удовлетворение констатираха щедростта и 
съпричастността на много хора, които подпомогнаха инициативата. Дарените хранителни 
продукти ще бъдат раздадени на пенсионери, които няма да получат великденски добавки към 
пенсиите си. 
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Крумовград, обл. Кърджали 
март 2018 г. 

Организаторите на Великденския 
благотворителен базар от общинската 
администрация Крумовград и местната 
структура на БЧК го превърнаха в истински 
празник за баба и дядо. 

Инициативата е в подкрепа на 
националната кампания „Великден за всеки“, 
в която с пролетни украси и традиционни 
сладкиши се включиха учебни и детски 
заведения, извънучилищни звена, читалища и социални институции. 

За първи път в благотворителната проява участва новосформираният екип от доброволци 
на червенокръстката организация, които вложиха много любов и умение, пробразявайки с 
великденски декупаж множество керамични изделия. 

Събраните 1 400 лева ще бъдат преведени по сметката на кампанията, за да бъдат 
подпомогнати възрастните хора от общината, които няма да получат надбавка, отпусната от 
правителството. 
 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
Национален събор на БМЧК 

 
Габрово 
30.03 – 01.04.2018 г. 

Гости на Втората сесия на XIV 
Национален събор на БМЧК бяха акад. 
Христо Григоров, председател на БЧК, д-р 
Георги Шандурков, председател на ОблС на 
БЧК – Габрово, д-р София Стоименова, 
генерален директор на БЧК, д-р Славита 
Джамбазова, зам.-генерален директор на 
БЧК, Невена Петкова, областен управител на 
област Габрово, Таня Христова, кмет на 
община Габрово, Георги Маринов, началник 
на регионално управление на образованието 

– Габрово, Снежана Рачевиц, директор на Национална Априловска гимназия, д-р Николай 
Пенчоков, директор на РЗИ – Габрово, Гергана Илиева, началник на група за превантивен 
контрол към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово, както и 
представители на други местни неправителствени организации и държавни институции. 
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Втората сесия протече в три 
заседания, по време на които бяха 
обсъдени и взети значими за 
организацията решения – отчет за 
дейността на БМЧК за 2017 г., отчет 
на комисията по съответствието за 
2017 г., междинен анализ и оценка 
на Стратегията за развитие на БМЧК 
до 2020 г. Делегатите разгледаха и 
приеха съществени промени в 
основополагащия документ на 
младежката структура – Статута на БМЧК, както и много организационни въпроси. 

 
Националният събор, като орган, който се състои от представители на столичната и 

всички областни структури, бе най-подходящият форум да бъдат обявени и одобрените за 
финансиране проекти в рамките на Фонд за подпомагане на дейностите на областно и 
междуобластно ниво – „Мисли глобално, действай локално“, който стартира през 2016 г. за 
период от 3 години, и се доказа като устойчив механизъм за развитие и изпълнение на 
проектни дейности. През 2018 г. ще бъдат финансирани 27 местни и междуобластни проекти, 
насочени към развитие капацитета, знанията и уменията на доброволците за работа с 
общността. 

 
Всички гости и делегати на форума 

се включиха в символичното отбелязване 
на предстоящата 140-годишнина на 
Българския Червен кръст, чрез пускането 
на 140 червени и бели балони, 
символизиращи основните цветове на 
емблемата на организацията. В същото 
време, участниците в Националния събор 
привлякоха вниманието на местната 
общественост, като разпънаха цветни 
чадъри с логото на БМЧК и направиха 
импровизирана конфигурация от 
цветове, която да покаже, че ПОМАГАМЕ 
ЗАЕДНО. 

Организационният екип, в лицето на дирекция БМЧК към Секретариата на НС на БЧК и 
Оперативното бюро, изказват огромна благодарност към всички делегати и гости на форума и 
по-специално на доброволците и служителите на областната организация на БЧК – Габрово за 
положените усилия, безупречната организация и грижата за комфорта на всички участници и 
изразяват възхищението си от ентусиазма, нестихващата мотивация и взискателност към 
дейностите на БМЧК. 
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Фондонабирателна кампания 
 
Кърджали 
1 април 

За девета поредна година на големия християнски 
празник Цветница доброволци на БМЧК от СУ „Отец 
Паисий“ и ЕГ „Христо Ботев“ проведоха фондонабирателна 
кампания за фонд „Милосърдие“ на ОблС на БЧК. 

Кампанията стартира в 9 часа пред православните 
храмове ”Свети Йоан Предтеча”, „Свети Георги” и „Успение 
Богородично”. За няколко часа доброволците набраха 1 381 
лева. 

Областният съвет на БЧК изказва своята благодарност 
на участвалите в инициативата доброволци на БМЧК и на всички граждани за дарителския жест и 
подкрепа. 
 

Благотворителна великденска инициатива 
 

Крумовград, обл. Кърджали 
30 март 2018 г. 

Доброволци на БМЧК, с подкрепата на 
училищните ръководства на СУ „Васил Левски“ – 
Крумовград, и СУ „Васил Левски“ – Ардино, 
реализираха за пореден път великденска 
кампания „От хората за хората - 2018“. Целта е да 
се намали социалната уязвимост на деца и млади 
хора в риск и да се създаде традиция за 
благотворителност сред ученици, родители и 
учители. 

За две седмици младите червенокръстци от Крумовград и Ардино набраха общо 499 кг трайни 
хранителни продукти. 

Доброволците от клуб „Добро сърце“ – Крумовград, подпомогнаха 35 свои съученици с 344 кг 
дарени продукти. 

В Ардино членовете на клуб „От сърце“ набраха 255 кг, които разпределиха във великденски 
пакети за ученици в неравностойно положение и зарадваха своите приятели от Защитеното жилище. 

Членовете на двата младежки клуба благодарят на всички ученици, учители и родители, които 
подкрепиха за пореден път хуманната кауза и в навечерието на великденските празници зарадваха 47 
деца и млади хора в неравностойно положение. 

 

Международни дни на търпението и 
на благата вест 
 
Мизия, обл. Враца 
25 март 2018 г. 

Доброволците от клуба на БМЧК към ПГ по 
химични технологии "Васил Левски" представиха на 
съучениците си информация, свързана с търпение, 
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толерантност, кроткост, благост и т.н. Те призоваваха своите връстници към търпимост, самообладание и 
ненасилие. За всеки имаше ръчно изработено цвете с послание по темата. За информационното табло 
младите червенокръстци бяха приготвили атрактивен плакат. 
 

Световен ден за борба с туберкулозата 
 
Ямбол 
март 2018 г. 

Мотото на кампанията тази година бе „Търсят се: 
Лидери за свят без туберкулоза“. Доброволците изнесоха 
лекции в училищата и разпространиха информационна 
брошура, включваща информация за заболяването и 
неговото разпространение, начините на заразяване, 
симптоми на болестта и необходими изследвания за 
доказването й. 

Младежите от БМЧК запознаха учениците как да 
се предпазят от туберколозата чрез спазване на определени практически стъпки – да не се отлага 
посещението при лекар, да не се купува месо и мляко от нерегламентирани тържища, да се откажат 
цигарите и алкохола. 

Инициативата се проведе съвместно с регионална здравна инспекция – Ямбол, която предостави 
информационните материали и плакати с мотото на кампанията. 

 

Ученици се запознаха с духчето Хелфи 
 
Шумен 
март 2018 г. 

Доброволците от БМЧК стартираха обучение по 
програма „Хелфи“ с две групи ученици от вторите 
класове на НУ "Илия Р. Блъсков“. 

Обучители бяха Йоана Щерева и Петина Христова, 
като темата, която разгледаха с децата, бе "Запознанство 
с Хелфи и неговите приятели". 

Второкласниците научиха историята за духчето, 
което ще бъде и техен приятел при следващите им 
срещи. Доброволците подготвиха много развлекателни игри, оцветяваха книжки, в които да работят и 
отбелязват най-важните неща по време на съвместната им работа. Учениците от 2А клас си изработиха и 
ключодържател „Хелфи". 

 

Обучение по ПДП 
 
Шумен 
25 март 2018 г. 
Обучение по първа долекарска помощ за 15 доброволци 
от клубовете в града беше проведено в сградата на ОблС 
на БЧК. 
Лектори бяха Теодора Петрова и Елиф Хасанова, 
сертифицирани 3-о ниво по обучителната система на 
БМЧК. Част от обучителния екип бе и Иван Господинов, 
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активен доброволец, който живее в чужбина. В предварително подготвената програма те бяха включили 
теоретична информация по темата, общи знания по ПДП, практически задачи и дебрийфинг. Срещата 
приключи с тернировка и подготовка за предстоящи инициативи и състезания. 

 

Ученици участваха в конкурс 
 
Джебел, обл. Кърджали 
29 март 2018 г. 

В ПГ "Руска Пеева" се проведе национален 
конкурс "Посланици на здравето”, в който 
участваха ученици от 10 клас, с ръководител Ваня 
Енчева. 

По време на изявата доброволката на 
"Екип 254" на БЧК Маргарита Пенева запозна 
участниците с вредата от тютюнопушеното и 
употребата на алкохол, и им предостави да 
пробват очила, имитиращи алкохолно опиянение. 
 

Младежи засадиха дръвчета 
 
Ардино, обл. Кърджали 
29 март 2018 г. 

Доброволци от клуб „От сърце“ и 
техни съученици от СУ "Васил Левски" се 
включиха в залесяване на 200 броя 
двегодишни борови фиданки. 

Инициативата се реализира със 
спонсорството на Горското стопанство в 
града. 

С екологичната си дейност младежите 
от Ардино успяха да облагородят 1 дка площ 

от възникналия голям горски пожар през лятото на 2016 г. в покрайнините на с. Ахрянско. 
 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

„Домашни грижи“ – съвременен подход за интегрирана здравно-социална 
грижа 
 
София 
28 март 2018 г. 

В сградата на Парламента беше проведено съвместно заседание на Комисията по труда, 
социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването, на което беше представен 
моделът „Домашни грижи“, изграден от Българския Червен кръст съвместно с МЗ и МТСП и приложен в 
област Враца в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“. 
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Освен членовете на двете комисии, 
на заседанието присъстваха Росица 
Димитрова, зам.-министър на труда и 
социалната политика, Жени Начева, зам.-
министър на здравеопазването, Милка 
Василева, председател на Българската 
асоциация на професионалистите по 
здравни грижи, Росен Добрев, кмет на 
община Оряхово, представители на 
Агенцията за социално подпомагане, 
Националното сдружение на общините в Р 
България, съсловни и граждански 
организации. 

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-
генерален директор на БЧК, представи структурата и организацията на дейност на центровете „Домашни 
грижи“, изградени в Бяла Слатина, Оряхово, Криводол и Враца, както и постигнатите резултати по 
отношение ефективността на модела. Презентацията провокира задълбочена дискусия както от страна на 
членовете на двете парламентарни комисии, така и от страна на присъстващите гости, с цел доизясняване 
на модела и следващите стъпки, които е необходимо да бъдат предприети с оглед неговото 
мултиплициране на територията на цялата страна. Бяха изтъкнати предимствата на услугите в домашна 
среда по отношение изграждане на липсващо в момента звено между личните лекари и болниците, което 
ще доведе до повишаване достъпа на уязвимото възрастно население до качествени медицински грижи, 
особено в отдалечените и малки населени места. 

Председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка 
Василева подчерта, че създаването на подобен тип интегрирани здравно-социални услуги в различни 
региони на страната би могло да послужи като превантивен фактор срещу миграцията на медицинските 
сестри в други държави, която непрекъснато нараства през последните години. 
 

Реализиране на европейската хранителна програма 
 

Кърджали 
29 март 2018 г. 

Заместник-областният управител Леман 
Али постави символичен старт на раздаването на 
индивидуалните хранителни пакети от втория 
транш на европейската хранителна програма за 
подпомагане на най-нуждаещите се лица – план 
2016 г. Тя сподели удовлетвореността си от 
факта, че държавата разширява кръга от 
подпомагани лица в областта и оцени високо 
труда на служителите и доброволците на БЧК. 

Хранителните пакети се предоставят и във 
временните пунктове в Крумовград, 

Момчилград, Джебел и Чорбаджийско. В останалите три пункта – Ардино, Кирково и Черноочене 
раздаването ще започне от 10 и 11 април, а крайният срок за получаването е 4 май 2018 г. 

Правоимащи лица от областта са 9 104, обхванати в седем групи. Раздаването се извършва от 
служители и доброволци на БЧК, като хранителните продукти се получават срещу подпис и документ за 
самоличност или с пълномощно по образец, подписано собственоръчно. 
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Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със 
съдействието на местните власти. 

В периода на ІІ транш в Кърджалийска област ще продължат да се провеждат индивидуални и 
групови консултации по Съпътстващи мерки, по предварително оповестен график. 

 
Обучение на педагогически 
специалисти 
 
Ямбол 
март 2018 г. 

По инициатива на ръководството на ЕГ „Васил 
Карагьозов“ областната организация на БЧК 
организира обучение по първа помощ за 17 
педагогически специалисти от гимназията. 

Целта на курса е участниците да придобият 
специфични знания, умения и компетентност за 
техниките по оказване на първа помощ при различни видове травми и злополуки с деца във и извън 
училищна среда, за намаляване на риска и трайните негативни последици. 
 

Бургас 
март 2018 г. 

В ОблС на БЧК беше проведен курс на тема 
„Придобиване на знания и формиране на базови и 
практически умения, свързани със защита на децата 
и учениците при бедствия и кризисни ситуации и 
оказване на първа помощ“ за педагози от учебни 
заведения в областта. За два месеца бяха обучени 
144 учители от 6 учебни заведения, които получиха 
по 1 квалификационен кредит. 

Целта бе да се обогатят знанията и 
методическите умения на педагогическия персонал 
за планиране, организиране и провеждане 

подготовката на децата и учениците по защита от природни бедствия, аварии и пожари, и оказване на 
първа долекарска помощ в съответсвие с нормативните и поднормативни актове и регламетиращи 
документи. 

С приоритет и с голям интерес от страна на педагозите е обучението по оказване на първа 
долекарска помощ. 
 

Празнично тържество за възрастни хора 
 
Кърджали 
март 2018 г. 

По повод предстоящите светли празници Дома 
за стари хора към ОблС на БЧК беше посетен от 
възпитаниците на Обединения детски комплекс в 
града с ръководител Нели Карабашева. Децата 
представиха песни и танци, във връзка с Лазаровден,   
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а учениците от СУ ”Йордан Йовков” поздравиха възрастните хора с кратка литературна програма, след 
което поднесоха на всеки ръчно изработени картички с пожелания и ги почерпиха с традиционните 
великденски козунаци. 

Уважението, което засвидетелстваха децата, донесе повече спокойствие, топлина и домашен 
уют на портебителите на социалната услуга. 

 
Помощ за социално слаби 

 
Бургас 
март 2018 г. 

Областната организация на БЧК 
предоставя всеки ден обяд за 70 души, който 
включва супа, основно ястие, хляб и десерт на 
символичната цена от 2, 90 лв. Социалната 
услуга е по проект „Обществена трапезария“, 
финансиран от фонд „Социална закрила“ към 
МТСП. Право на топла храна имат хора с 
доказана липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях; самотно живеещи лица и 
семейства, получаващи минимални пенсии 
/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии 
за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 

несвързани с трудова дейност /; както и скитащи и бездомни деца и възрастни. 
 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 

В помощ на деца от социално слаби семейства 
 
София 
29 март 2018 г. 

Стартира традиционната съвместна благотворителна 
Великденска кампания на „Кауфланд България” и БЧК за 
осигуряване на безплатен обяд в училище за уязвими български 
деца от социално слаби семейства. 

За девета поредна година „Кауфланд България” ще набира 
средства за „Топъл обяд” в училище. 
В периода 29. 03. 2018 - 7. 05. 2018 г. клиентите на компанията ще 
имат възможност да направят своето дарение в 
благотворителните кутии с логото на БЧК, разположени във 
всички магазини от веригата на територията на цялата страна. 

До момента клиентите на Кауфланд са дарили над 320 000 
лв. за осигуряване на безплатна храна в училище за нуждаещи се 
деца. 
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Благородна инициатива 
 
Кърджали 
27 март 2018 г. 

Доброволци на „Екип 254“ на БЧК, представители 
на клуб „Ахридос“ и ученици отвориха касичката на БЧК, 
която бе поставена на благотворителна изложба на 
гоблени на д-р Ангелова и на предмети, изработени в 
ателие „Да сътворим доброто“ към ОУ „Св.Климент 
Охридски“. Набраните 320 лева бяха внесени в касата на 
ОблС на БЧК. 

Желанието на всички участници в тази хуманна 
кауза е средствата да бъдат използвани за закупуването 
на медицински и хигиенни консумативи и плодове за 

деца и млади хора в риск от Кърджали. 
Работилницата на клуб „Ахридос“ ще продължава да твори своите изделия с подкрепата на 

Маргарита Пенева и Златка Лапанова от „Екип 254“ на БЧК и на Петя Христова, ръководител на ателие 
„Квилинг“. 

В навечерието на светлите Великденски празници 
110 самотни възрастни хора и семейства в риск от община 
Кърджали получиха хранителни пакети с девет вида 
дълготрайни опаковани продукти и 4 вида традиционни 
сладкиши, благодарение на съпричастността на десетки 
дарители.  

Членовете на дружеството на БЧК към НОИ – 
Кърджали отново се включиха с безвъзмезден труд и много 
настроение в приготвянето на индивидуални хранителни 
пакети, за да направят празничните дни на хората, които се 
нуждаят от подкрепа, по-слънчеви и по- спокойни. 

ОблС на БЧК – Кърджали благодари на 
„Интертекстил“, „В и К“, „Формопласт“, „Текстил 
Интернешънъл“, „Партньори България“, „Габи - Стефан Петров“, „Европартнер“, „Кеопс БГ“, Боян 
Синабов, Светла Славова и Роса Овчарова за проявената съпричастност и щедрите им дарителски 
сърца. 
 

БЧК помага на кандидат-студенти 
 
Царево, обл. Бургас 
март 2018 г. 

Мими Константинова, председател на 
общинската организация на БЧК, и инж. Георги 
Лапчев, кмет на община Царево, за трета поредна 
година, чрез местен спонсор предоставят 
финансова помощ за кандидат–студентската 
подготовка на дванайсетокласници от СУ „Н. Й. 
Вапцаров“ с отличен успех. 

Целта на оказаната финансова подкрепа е да стимулират усърдието на учениците и да улеснят 
техните родители в подготвителния кандидат-студентски период. 
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Дейността е част от кампанията „Дар за Великден“, която БЧК - Царево стартира и ще продължи в 
дните до Великден. Тя обхваща още над 300 самотноживеещи възрастни хора в цялата община. В дните 
преди празника те ще получат топъл обяд, яйца, козунак и курабии. 
 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Съвместно обучение на БЧК и МКЧК 
 
София 
24 - 27 март 2018 г.  

В обучението по закрила и 
възстановяване на семейни 
връзки в условията на 
имиграционно задържане, взеха 
участие представители на 
секретариата към НС на БЧК и на 
областните организации в Ямбол 
и Хасково. 

Разгледаните теми бяха 
специализирани, съгласно мандата на МКЧК и изпълняваните от БЧК дейности. Сред основните аспекти 
бяха международната правна рамка, националният контекст, защитата на данните, взаимодействието с 
настанени в специализираните домове лица, ролята на преводачите, видовете подпомагане, 
интеграцията на услугите по издирване и др. 

Специално място беше отделено за администриране на дейности в онлайн оперативна среда, 
базирана на софтуера на МКЧК, с който БЧК работи от 2016 г. Съществено е прилагането на 
стандартизирани процедури и провеждането на периодични обучения, с оглед актуализиране на 
знанията и отразяване на технологични подобрения, произтичащи от софтуерните специфики. 
Допълнително, беше осъществено посещение в СДВНЧ – Бусманци, обл. София. 

 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 
Рожден ден на сдружение на жените 
бежанки 
 
София 
27 март 2018 г. 

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ 
отбеляза 15 години от своето създаване. Това е първата 
бежанска организация, създадена от жени, която 
първоначално работи под шапката на БЧК, с финансовата 
подкрепа на ВКБООН, с идеята да бъде мост между 
институциите и бежанците. 

Водещ на събитието бе Мариана Стоянова, 
програмен мениджър в БМС на БЧК, чийто професионален път е преплетен с този на СЖББ. 
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Председателят на Сдружението Линда Ауанис разказа на гостите историята на създаване на 
организацията и изминатия път, като сподели вълнуващи моменти от работата. 

Поздравления и плакети поднесоха д-р София Стоименова, генерален директор на БЧК, и Лиляна 
Станкова, зам.-председател на ДАБ. 

Сърдечен поздрав от Ирак изпрати Шадан Махмуд, която започва новия си живот, заедно със 
семейството си, в България с помощта на СЖББ. Сред гостите бе и иракско семейство, което 
Сдружението подкрепя почти три години в процеса на интеграция у нас. 

Екипът на СЖББ благодари на всички свои партньори, приятели и съмишленици, които 
споделиха празника! 
 
 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 
Обучение за работа при бедствия 
 
Кюстендил 
март 2018 г. 

Базисно обучение по ППхП и ПСП с 
щатните служители на ОблС на БЧК и членовете 
на ДЕРБАК и МАЕ. Лектор на обучението беше 
Пейо Пеев, психолог–обучител от областната 
организация на БЧК - Ямбол. 

Темите се възприеха много добре от 
членовете на екипа, които са убедени, че 
методите и знанията по ППхП са от същесттвено 
заначение при работа при бедствия и кризи. 
 През май екипът ще продължи обучението си във второто ниво, предвидено в програмите на 
дирекция Мениджмънт на бедствията при НС на БЧК. 
 

Помощ за пострадали при пожар 
 

Добрич 
21 март 2018 г. 

Вследствие на късо съединение в 
инсталацията на къщата на Евгени Янков на 
ул.“Спартак“ 18 изгарят две от стаите на вторият 
етаж. При възникналия пожар няма пострадали 
хора, но изгаря цялото налично имущество в двете 
стаи, едната от които е била обитавана от психично 
болния брат на Е. Янков. 

Специалист на ОблС на БЧК – Добрич, посети 
пострадалото семейство и направи оценка на 
щетите, след което е взето решение организацията 
да подпомогне пострадалите с легла, одеяла и 
дрехи. 
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 
Курс за водни спасители  
 
Русе 
23 март 2018 г. 

Във връзка със стартирането на курса за 
„Воден спасител на плувни басейни и водни 
паркове“ областната червенокръстка 
организация проведе изпит по плуване в клуб 
„Спарки“. От явилите се 16 кандидат-курсисти, 
15 успяха да покрият нормативите. 

Курсът ще се проведе от 30 март до 2 
май, когато ще бъде практическият изпит. 
Обучители ще бъдат Борис Захариев от 
дирекция ВСС, Александър Тончев и Павел 
Ангелов. Теоретичната подготовка ще се провежда в обучителната зала на ОблС на БЧК - Русе, а 
практическата на басейна на плувен клуб „Спарки“. 
 
 

Бургас 
март 2018 г. 

Ново попълнение от 20 водни спасители на плувни басейни и водни паркове успешно 
завършиха обучението си в ОблС на БЧК. 

Експертна комисия провери и оцени знанията им по теория, плувните им умения и 
оказването на първа долекарска помощ. Нетърпеливи концесионери посетиха офиса на 
червенокръстката организация, за да предложат оферти за работа на спасителите през летния 
сезон. 
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ПРИЗНАНИЕ 

 
Почетна грамота за д-р Тотко Найденов 

 
София 
26 март 2018 г. 

Централата на БЧК беше домакин на празнично 
събитие, обединило 70-годишния юбилей на д-р Тотко 
Найденов и представянето на последната му книга „За 
сърцата, що се любят“. 
 Акад. Христо Григоров, председател на 
Българския Червен кръст, връчи почетна грамота на 
главния редактор на в. „Български лекар“ д-р Тотко 
Найденов, инициатор за създаването на Деня на 
българския лекар, Деня на спасителя, Чиловите дни и др. 
В поздравленията си към рожденика, председателят на 
БЧК изтъкна безспорния принос на д-р Найденов и 
подчерта професионалните му постижения и социалните 
инициативи с хуманитарен характер. 
 

 
 

БЛАГОДАРНОСТ 

 
Благодарствено писмо 
 
София 
март 2018 г. 

Директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай 
Николов изпрати писмо до председателя на БЧК акад. Христо Григоров по повод проведено 
международно полево учение в Монтана. 

В писмото се изказва искрена благодарност към представителите на БЧК, които активно са 
участвали в учението. Специално се подчертава добрата организация и взаимодействие между 
Българския Червен кръст и ГД ПБЗН, която се споделя от всички участници в мероприятието. 
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