
Бюлетин 
14 - 20 май 2018 г. 
 

 

Издание на Българския Червен кръст    1 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 

Учебно занятие на Националния оперативен щаб 
 

София 
17 - 18 май 2018 г. 

В залата на Националния оперативен щаб за работа при кризисни ситуации се проведе двудневно 
занятие за поддържане и повишаване нивото на готовност на членовете на Щаба. По време на 
обучението участниците опресниха своите знания за ролята и мястото на БЧК при оказване съдействие на 
държавата за своевременна и адекватна реакция при бедствие. Членовете на НОЩ бяха запознати с 
наличните ресурси на организацията за действия при БАК, със състоянието и предизвикателствата пред 
доброволните екипи (НЕРБАК, НЕДН, ДЕРБАК, МАЕ), с транспорта и логистиката. 

Всеки ръководител на структурно звено в Националния секретариат запозна членовете на щаба 
със специфичните дейности на дирекцията, включени в Плана на БЧК за защита при бедствия. 
Участниците в занятието получиха информация и по ключови въпроси и документи на МФЧК/ЧП, 
свързани с процедурите по изготвяне на апели, с възстановяване на семейни връзки, ДРЕФ и др. 
Осъществена беше скайп връзка с делегата по бедствията в регионалния офис на МФЧК/ЧП в Будапеща. 

 

Международно тренировъчно учение 
 

Кресна 
14 - 18 май 2018 г. 

В изпълнение на годишния план на Столичната организация на БЧК за 2018 г. и за повишаване на 
способностите на доброволните екипи за реагиране при бедствени ситуации, в Кресненското дефиле се 
проведе тренировъчен курс. Обучението имаше за цел трениране на екипите при наводнения и в 
бързотечащи води, както и подобряване на координацията и взаимодействието при оказване на помощ 
на бедстващи при наводнения. 
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За обмяна на добри практики от участия в национални и международни хуманитарни операции 
бяха поканени да участват и екипи от МАЕ - София, ДЕРБАК – Благоевград, НЕРБАК, НЕДН, както и 
международни доброволни екипи от Червения кръст на Румъния, Македония и Унгария. 

Тренировъчният курс завърши със ситуационно учение, в което международните екипи показаха 
своите възможности за реагиране при наводнение. Учението беше наблюдавано от директора на 
Столичната организация на БЧК Петранка Недялкова. 

 

При официалното закриване на тренировъчния курс проф. Здравко Маринов, зам.-председател 
на БЧК и председател на Столичната организация на БЧК, връчи отличия и награди на участниците. 

Проведеното обучение на р. Струма показа, че екипите имат много добра подготовка за 
реагиране и подпомагане на бедстващи, за координиране на действията си с екипи от национален и 
регионален мащаб. 

 

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 
 

За отговорно и хуманно поведение на пътя 
 

Пловдив 
12 -13 май 2018 г. 

Последният етап от кампанията “Най-добър млад шофьор на България”, организирана от Пътна 
полиция, СБА и БЧК, се проведе на пистата в село Калояново. Във финалния състезателен кръг участваха 
30 души, които наред с уменията - заобикаляне на препятствия, паркиране, овладяване на автомобила 
при липса на сцепление с пътната настилка, смяна на спукана гума, преминаха и през практически тест 
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за оказване на помощ на пострадал при пътна злополука. Обучението по първа долекарска помощ на 
младите водачи е един от приоритетите в работата на БЧК и е от изключителна важност за спасяването 
на човешки животи при пътни инциденти. 

Победител в състезанието стана 19-годишният 
Андрей Анастасов от пловдивското село Христо 
Даново. Втори се класира Георги Ванков, а третото 
място зае Димитър Кърчев. 

Всички финалисти бяха обявени за Посланици 
за пътна безопасност на СБА, като в рамките на 
годината заедно с тях ще бъдат проведени редица 
допълнителни събития, свързани с безопасността на 
пътя. 

Целта на поредната съвместна инициатива, 
„Най-добър млад шофьор на България“, бе да 
популяризира пътната безопасност сред водачите със 
стаж зад волана до 5 години, тъй като, статистиката 

показва, че част от тях са с рисково поведение и участват във всеки трети инцидент на пътя. Стремежът 
бе да бъдат показани добрите примери и да се насърчат онези от тях, които спазват Закона за 
движение по пътищата. Заедно с това бе акцентирано на ежедневните предизвикателства, свързани с 
познаване и контролиране на автомобила.  

Посланията на кампанията потърсиха съпричастност от цялата общественост за прекратяване на 
жестоката „война по пътищата“, за отговорно и хуманно поведение на всички участници в пътното 
движение. 

 

„Младежта за безопасност на движението“ 
 
София област 
май 2018 г. 

За седма поредна година община Челопеч 
бе домакин на Първи кръг от Републиканския 
шампионат по приложно колоездене. 
Организатор на състезанието е Националното 
движение по приложно колоездене „Младежта за 
безопасност на движението” към СБА, с 
подкрепата и съдействието на Националния 
дворец на децата, БЧК, МОН и Пътна полиция. 

В надпреварата участваха ученици от 
цялата страна, които наред с решаването на 
листовка по правилата за движение и с 
майсторско управление на велосипед, трябваше да се справят и с практически казус по първа долекарска 
помощ. Задачата изискваше да се подредят в правилна последователност действията, които трябва да 
бъдат извършени за обезопасяване на пътя и оказване на първа помощ на пострадал при произшествие. 

В кръга по първа долекарска помощ отборите бяха оценявани от Светлана Траянова – главен 
специалист в ОблС на БЧК - София. Най-добре се представиха децата от Първомай, следвани от 
състезателите на Трявна и село Челопеч. Всички те получиха награди от Областния съвет на БЧК – София.  

Комплексен победител в първия кръг на Републиканския шампионат по приложно колоездене 
„Младежта за безопасност на движението“ 2018 година стана отборът на Берковица. На второ и трето 
място се класираха учениците от Първомай и Пирдоп. 
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„Да запазим децата на пътя" 
 

Шумен 
16 май 2018г. 

 

За втори пореден път в Смядово се проведе Националната ученическа викторина по безопасност 
на движението „Да запазим децата на пътя". Ученическото състезание се организира от Националния 
дворец на децата, община Смядово, БЧК, РУО на МОН - Шумен, СБА и Пътна полиция. 

Единадесет отбора от страната демонстрираха знания и умения за правилата в движението и за 
установяване на неизправности на велосипед, сглобяваха пъзел с пътни знаци и решаваха тест по първа 
долекарска помощ. 

Победител в състезанието стана отборът на област Смолян, на второ място се класира Монтана, а 
на трето – екипът на домакините. Победителите получиха купи, а за всички участници организаторите 
бяха подготвили грамоти и подаръци. 

Директорът на областната организация на БЧК - Шумен Пламен Петров награди отбора на Бургас, 
който набра максимален брой точки и реши най-бързо теста по първа долекарска помощ. 
За доброто настроение на всички участници и гости, учениците от училище „Св. Св. Кирил и Методий", на 
чиято територия се проведе надпреварата, бяха подготвили развлекателна програма. 
 

ФОНДОНАБИРАНЕ 
 

Програма „Топъл обяд“ 
 

София 
май 2018 г. 

И през следващата 2018/2019 учебна година безплатна храна в училище по програма „Топъл 
обяд“, ще получат нуждаещи се български деца - сираци, полусираци, деца от бедни и многодетни 
семейства. 

По време на традиционната съвместна Великденска кампания на Кауфланд и БЧК тази година бяха 
набрани 16 058, 81 лв. До момента общата сума, дарена от клиентите на търговската верига е 338 956 лв. 

БЧК високо оценява хуманния жест на хората и на ръководството на Кауфланд, които вече девет 
години помагат на деца от уязвими социални групи. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН 
 

София 
20 май 2018 г. 

 

Столичната организация на БЧК проведе информационна кампания и безплатно и анонимно 
консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. В събитието се включиха 30 младежи-доброволци на 
организацията, педагогически съветници и преподаватели по здравно образование от три столични 
училища, специалист-консултант от министерство на Здравеопазването и служители на БЧК. Партньорите 
от „Каритас - София” осигуриха мобилен кабинет, в който желаещите си направиха безплатно изследване. 

Доброволци на БМЧК - София направиха атрактивни демонстрации, с които насочиха вниманието 
на присъстващите към проблемите на живеещите със заболяването и техните близки. За най-малките 
имаше много игри и изненади. 

Кампанията е част от дейностите на проекта „Знаещи, можещи, здрави”, финансиран от Програма 
за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична 
община и се реализира в подкрепа на «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.». 
 

Проект „Подкрепа при БАК” 
 

София 
19 май 2018 г. 

Младежи от шестте доброволни 
териториални помощни звена към МАЕ - София и 
представители на Националната скаутска 
организация в България участваха в тренинг по 
ориентиране, който е част от дейността по проект 
„Подкрепа при БАК”, изпълняван от Столичната 
организация на БЧК. 

Доброволците се научиха да се ориентират 
по азимут и да работят с компас, тренираха 
множество различни ситуации, търсиха скирити 
предмети и се учиха да оказват първа помощ на 
пострадали на открит терен и в гориста местност. 

 



Бюлетин 
 

 

Издание на Българския Червен кръст   6 

Тренингът по ориентиране е част от проекта „Подкрепа при БАК”, финансиран от Фонда на БМЧК 
за подпомагане и оптимизиране на дейностите на областно и междуобластно ниво „Мисли глобално, 
действай локално”. 

 

Международно спортно състезание за хора с увреждания 
 

Видин 
17 май 2018 г. 

Доброволци от областната организация 
на Българския младежки Червен кръст участваха 
в провеждането на VI-то състезание за хора с 
увреждания между България и Сърбия. 
Организатори на спортната инициатива за 
пореден път бяха фондация "Подкрепа за 
реализация" от Видин и сдружение "Добро 
дърво" от Зайчар. Участниците премериха сили 
на шах, тенис на маса, стреляне в кош и дартс. 

Младежите на БМЧК следяха за 
сигурността, коректното и бързо протичане на 
игрите на различните пунктове. 

Надпреварата спечелиха домакините, които завоюваха три златни медала в четирите дисциплини. 
Имаше и спортни игри и за деца с увреждания, като победител отново бе българският отбор. 
 
 

Състезание за ученици 
 

Кърджали 
17 май 2018 г. 

Четвъртокласници от СУ „Йордан 
Йовков“ участваха в състезание, 
организирано от РУ на МВР – Кърджали. 
Инициативата се реализира в рамките на 
програма „Детско полицейско управление“ 
на МВР, в партньорство с БМЧК и други 
организации и институции. На събитието 
присъстваха директорът на Секретариата на 
ОблС на БЧК – Кърджали Жана Чакърова – 
Шукерска и експертът по младежка 
дейност Пепа Чолакова. 

Учениците демонстрираха отлични 
знания и умения при лична самозащита, безопасност на движението по пътищата, здравословно 
хранене и оказване на първа долекарска помощ, за което получиха грамоти. 

Директорката на училището благодари на партньорите за подкрепата. По програмите „Детско 
полицейско управление“ на МВР и „Хелфи“ на БМЧК, през 2017 - 2018 г. членове на Младежкия 
авариен екип в Кърджали са провели 16 учебни занятия по оказване на първа долекарска помощ с деца 
от 4-те класове в училището. 
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Здравословно хранене 
 

Кърджали 
15 май 2018 г. 

Среща-разговор на тема "Здравословно 
хранене и здравословен начин на живот" беше 
проведена с учениците на СУ "Христо Смирненски" – 
с. Черноочене. Инициативата се реализира в 
рамките на проект "Информирани бъдете, 
здравословно се хранете" на БМЧК - Кърджали, а 
инициатори на събитието бяха доброволките от 
клуб "Щастливи с нас" Илмие Юсуф и Фердие Халил. 

С помощта на мултимедийна презентация 
учениците се запознаха с видовете хранителни 
вещества, степените на затлъстяване и социално значимите заболявания, свързани с начина на живот.  

В края на срещата доброволците раздадоха информационни материали и посъветваха  връстниците си как 
да се хранят здравословно. 
 

Обучение по ПДП 
 

Габрово 
9 май 2018 г. 

Във връзка с реализиране на дейностите по 
проект „Училищни екипи по безопасност”, финансиран от 
фонда за подпомагане дейностите на БМЧК на областно 
и междуобластно ниво „Мисли глобално, действай 
локално”, ученици от габровските училища преминаха 
специализирано обучение по първа долекарска помощ. 

Лекторът Александър Иванов, доброволец на 
БМЧК, заедно с представители на УЕПП от ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев” запозна участниците със спасителната 
верига и основните жизнени показатели, видовете 
кръвотечения, изгаряния и измръзвания, счупвания и 
обездвижвания, кардиопулмонална реанимация. 

Обучението завърши с практически занимания. 
Целта на проекта е обособяване на екипи за оказване на първа долекарска и първа психологична помощ 

и за реакция при бедствия във всяко средно училище в града. 
 
 

Подготовка за кризисни ситуации 
 
Шумен 
май 2018 г. 

Доброволците от Младежкия авариен екип 
при БЧК - Шумен проведоха тренировъчен лагер в 
Природен парк "Шуменско плато". По време на 
двудневното обучение бяха обсъдени теми, 
свързани с първа долекарска, първа психологична 
помощ и психосоциална подкрепа, с ролята и 
задачите на МАЕ, за работа при бедствия, аварии и 
катастрофи, както и теми, свързани с 
международното червенокръстко движение. 
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Ямбол 
май 2018 г. 

По инициатива на военното окръжие в 
града и с подкрепата на областната 
организация на БЧК се провеждат обучения на 
ученици от девети и десети клас за действия 
при кризи и оказване на първа помощ, както и 
за повишаване готовността им за отбрана на 
страната. 

Служители на военното окръжие и 
военнослужещи от гарнизон Ямбол 
информират младежите с мисията и задачите 
на въоръжените сили, запознават ги с 
действията за оцеляване при кризи от военен 

характер, както и със задълженията на учениците по отбраната на страната. 
Специалисти на БЧК обучават учениците и учителите как да оказват първа помощ при травми, 

причинени от различни инциденти и за овладяване на негативните последици в такива ситуации. 
Важна част от заниманията е участниците да се запознаят с ролята и отговорностите на БЧК 

преди, по време и след възникване на кризисна ситуация, с взаимодействието му с другите екипи от 
Единната спасителна система. 

 
 

Ползотворна среща на младежки клубове 
 

Добрич 
15 май 2018 г. 

Доброволци от общинския клуб на БМЧК - 
Добрич оказаха методична и консултативна помощ 
на свои колеги от клуб „Йордан Йовков“ в Тервел.  

На срещата бяха обсъдени идеи за 
предстоящи инициативи във връзка с 140-
годишнината от създаването на БЧК, планирано 
беше и обучение по Общи знания за новите 
доброволци на клуба в Тервел. Дискутираха се и 
въпроси относно възможностите за развитие на 
младежите в организацията. Ползотворната среща 
завърши с интерактивни игри. 
 
 

Награждаване на доброволци  
 

Враца 
15 май 2018 г. 

В присъствието на родители, учители, приятели 
и гости, абитуриенти от клубовете на БМЧК във Враца и 
с. Зверино, бяха удостоени със званието „Млад 
отличник“ на БЧК за работата си като доброволци на 
червенокръстката организация. 

Младежите от с. Зверино получиха за втори път 
наградата за „Най-активен клуб на БМЧК“ в областта. 
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По повод 10-годишнината от основаването на клуб „Приятели на децата“ в с. Борован, ОблС на 
БЧК - Враца награди с грамота за активна работа и  седем абитуриенти на ПГ по транспорт „Коста 
Петров“, и техния ръководител Даниела Велчовска. 
 

Грижа за деца от социално заведение 
 

Джебел, обл. Кърджали 
май 2018 г. 

Доброволци от клуб „Да имаш голямо сърце не 
тежи” към ПГ „Руска Пеева” представиха пред децата от 
Центъра за обществена подкрепа театралната постановка 
„Приключения в гората”. 

Любимите приказни герои за пореден път 
оживяваха в ръцете на младите червенокръстци, носейки 
послания за доброта, честност, взаимопомощ и 
съпричастност към болката на ближния. 
 

Благотворителна инициатива 
 

Габрово 
19 май 2018 г. 

По време на карнавала в града, доброволците 
на БМЧК разположиха шатра в подкрепа на 
инициативата на женското благотворително 
дружество „Майчина грижа” за изработване на 
склуптура на Александър Керков. Габровецът е 
композитор, музикант и педагог, посветил целия си 
живот на децата, известен с шеговития си език. 

В шатрата гостите на карнавала имаха 
възможност да изработят своя маска, да бъдат 
нарисувани с боички, да си направят фигури от 

балони, както и да си изтеглят късметче с шеговито послание. 
 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Световен ден за бобра с хипертонията 
 
 

Световният ден на хипертонията - 17 май се отбелязва за първи път през 2005 г. по 
инициатива на Международното дружество по хипертония. Свързаните с него кампании 
имат за цел да обединят усилията на медицински специалисти, пациенти и институции за 
популяризиране на социалната значимост на заболяването, за важността на 
превенцията, контрола и лечението му. Българският Червен кръст участва като 
партньор в инициативата за трета поредна година. 
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Варна 
Доброволци на областната организация на БЧК 

организираха акция за безплатно измерване на 
кръвното налягане. През пункта преминаха близо 350 
души, които попълниха здравни анкети и се  
информипаха как сами могат да се борят с 
хипертонията. 

Червенокръстците разясняваха на гражданите 
колко важно за предотвратяване на критични ситуации 
са поддържането на нормално тегло за възрастта, 
консумирането на храни с ниско съдържание на сол, 
ограничаване на алкохола и цигарите. Препоръчваха 
също ежедневни разходки, релаксиращи терапии, общуване и споделяне с цел елиминиране на 
стреса и др. 

 
 

Пловдив 
Под надслов „Нормално кръвно налягане – нормален 

сърдечен ритъм – превенция от инсулт“, служители и доброволци на 
областната организация на БЧК проведоха кампания „SOS! Здраве!“ - 
част от проекта „Мобилни социални екипи“. Те измериха кръвното 
налягане на граждани, посещаващи социалните трапезарии в 
Пловдив, за да ги накарат да следят редовно и внимателно 
здравословното си състояние. 

 
 

Стара Загора 
Само за няколко часа през информационния 

пункт на областната организация на БЧК и БМЧК в парк 
„Пети октомври“, преминаха над 150 души, които 
провериха своето кръвно налягане и се консултираха 
със специалисти за превенцията на сърдечно съдовите 
заболявания и водене на здравословен начин на 
живот. 

 

Русе 
В Националнатa кампания на Българската лига 

по хипертония, чийто партньор е БЧК, активно се 
включиха и доброволците на областната организация. 
Те измерваха кръвното налягане, обиколката на 
талията и теглото на граждани, съветваха ги как да 
предотвратят тежки сърдечно-съдови проблеми. 
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Обучение на работното място 
 

Кърджали 
май 2018 г. 

С цел осигуряване на здравословен и благоприятен 
психоклимат на работещите в социалната услуга, персоналът 
на Дома за стари хора към ОблС на БЧК участва в курс на тема 
„Здравословен начин на живот и здравословно хранене”. 

Лектор бе Златка Лапанова, психолог и доброволец на 
областната червенокръстка организация. 

 
 

Благотворителна кампания „Купи и дари“ 
 

Варна 
май 2018 г. 

В социалната приемна на областната 
червенокръстка организация, 25 души в уязвимо социално 
положение получиха индивидуални хранителни пакети от 
благотворителната инициатива на БЧК и БИЛЛА „Купи и 
дари“. 

От набраните трайни продукти, 220 кг. брашно бяха 
предоставени на Комплекса за социални услуги за 
възрастни хора „Гергана“. От своя страна ръководството и 
потребителите на комплекса  изпратиха благодарствен 
адрес до ОблС на БЧК – Варна. 

 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 
 

Национален турнир по водно спасяване 
 

Велико Търново  
12 - 13 май 2018 г. 

Организатори и партьори на XVII 
Национален турнир по водно спасяване „Любен 
Кантарджиев“ бяха ОблС на БЧК, дирекция 
„Водноспасителна служба“ към НС на БЧК, община 
Велико Търново, плувен клуб „Етър“, туристическо 
дружество „Трапезица – 1902“ и ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“. 

В турнира участваха 13 отбора от София, В. 
Търново, Бургас, Варна, Севлиево, Враца, 
Благоевград, Павликени и Русе. 

На първо място се класира отборът на 
Бургас, следван от Севлиево, София - БЧК, 
„Албатрос“ – Варна и „ Етър“ – Велико Търново. 

Наградите и тази година бяха осигурени от SPEEDO и от община Велико Търново. Всички участници 
получиха грамоти. 
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Превенция на водния травматизъм 
 

Ямбол 
18 май 2018 г. 

Областната червенокръстка организация 
проведе обучение по водноспасителен минимум с 
ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. 
Веселиново, община Тунджа. 

Специално внимание беше отделено на 
опасностите при къпане и плуване в различни 
водоеми, на правилата за водна безопасност, на 
начините за оказване на помощ, самопомощ и първа 
помощ при воден инцидент. 

В разговор с Добриела Праматарова, специалист по водноспасителна дейност към БЧК – Ямбол, 
учениците сами определиха кои са основните причини за трагични инциденти с деца в неохраняемите 
водоеми и как могат да бъдат предотвратени. 

 

Варна 
10 май 2018 г. 

В плувния басейн на детска градина 
„Маргаритка“ се проведе традиционният плувен 
празник „Здравей лято“. Да покажат плувните си и 
спасителни умения при извличане с буй на пострадал, в 
луда надпревара се впуснаха малчугани от детските 
градини „Приказка“, „Детски свят“ и „Маргаритка“. 
Специалистът по водно спасяване Мариана Петрова 
връчи на малките плувци подаръци и грамоти, пожела 
им да станат приятели с водата и им подари книжка, 
разработена специално за деца от 6 до 9 години по програма за превенция на водния травматизъм. 

От началото на годината в ОблС на БЧК – Варна са организирани и проведени четири курса за 
водни спасители. Обучени са 15 спасители за море и 55 за басейн, заверени са 250 талони. 

 

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ 
 

Надграждащи курсове за планински спасители 
 

Враца 
9 - 13 май 2018 г. 

Планинската спасителна служба при БЧК 
проведе в района на Врачанския Балкан ежегодния 
специализиран курс за работа на скали. 

Ръководител на обучението беше 
инструкторът Петър Дамянов, подпомаган от Крум 
Караиванов и гост-инструктора Илия Джигошев. 
Лекциите по медицина проведе д-р Красен 
Демирев. 
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По време на заниманията планинските спасители тренираха изграждане на фиксирани точки и 
установки, изграждане на парапет, катерене, сваляне на пострадал и снаждане на въжета. 

Обучението завърши с организирането на две учебни скални акции за оказване на помощ на 
пострадал алпинист. 

 

Рила 
16 - 20 май 2018 г. 

 

В района на Мальовица планинската спасителна служба при БЧК проведе курс „Работа в трудни 
терени”, който има за цел усъвършенстване елементите на спасителната техника при спасяване на 
пострадали и изпаднали в беда в сложни планински и трудно достъпни терени.  

В продължение на 4 дни участниците тренираха организиране и провеждане на акции за 
издирване на изгубени по стръмни снежни и тревно-скални склонове, като същевременно затвърдиха 
уменията си за работа по всяко време на денонощието и повишиха квалификацията си за оказване на 
първа медицинска помощ и за транспортиране на пострадали.  

След теоретичните и практически занимания бяха проведени три учебни акции, които включваха 
издирване на изгубен, транспорт на пострадал в комбинирани снежни и тревно-скални склонове денем и 
нощем, използване на GPS за достигане до пострадал. От 13 участници 7 положиха изпит за старши 
планински спасители. 

Инструктори бяха Милен Братанов, Николай Димов, Атанас Уков и Кирил Василев. 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ 
 

БЧК представи своите дейности 
 

София 
16 - 18 май 2018 г. 

За поредна година БЧК участва на 
изложението Булмедика/Булдентал, което се 
проведе в Интер Експо Център. Посетителите имаха 
възможност да се информират за дейностите на 
организацията и да зададат въпросите си на 
специалисти по първа долекарска помощ при 
различни наранявания, готовност за бедствия, 
водно спасяване, планинско спасяване и др. 
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Голям бе интересът към различните организирани курсове, и за начините за 
присъединяване към редиците на Български младежки Червен кръст. 

 

На 17 май гостите на изложението наблюдаваха демонстрация за издирване и оказване на 
помощ на пострадал при земетресение. Тригодишното спасително куче Гари, напътствано от своя 
водач – планинският спасител Симеон Табаков, откри „пострадалия“младеж, предварително заел 
място в укритие, специално изградено за демонстрацията. 

 

След като „затрупаният“ беше намерен, в ролята си влязоха доброволци от Младежкия 
авариен екип на БЧК – София, които му оказаха първа долекарска помощ. 
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