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ПРИЗНАТЕЛНОСТ 

 
Благодарствено писмо 
 
София 
11 януари 2018 г. 

В писмо до акад. Христо Григоров, председател на БЧК, д-р София Стоименова, генерален 
директор и Таня Георгиева, директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Пловдив, изпълнителният 
директор на Изпълнителната агенция по трансплантация д-р Марияна Симеонова изразява своята 
признателност за подкрепата и отзивчивостта на екипа, участвал в организирането на изложбата от 
детски рисунки в Медицинския университет – Пловдив „Частица от теб може да бъде за някого целия 
свят!“. 

От Изпълнителната агенция по трансплантация високо ценят партньорството и помощта при 
досегашните съвместни инициативи и изразяват надежда, че в името на хуманността взаимодействието 
между двете институции ще продължи и в бъдеще. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 
Дарителска кампания „Купи и дари“ 
 

Съвместната кампания на БЧК и „BILLA 
България“ ЕООД помага на социално слаби български 
граждани, като им предоставя трайни пакетирани 
храни от първа необходимост. 

Благодарение на съпричастността на хората 10 
871 души и 101 социални институции са получили 29 
404 кг продукти. 
 
Ямбол 
18 януари 2018 г. 

В един от магазините на търговската верига, 
доброволци на БМЧК информираха клиентите за съвместната 
кампания на БЧК и Билла, и приканваха гражданите да 
даряват трайни хранителни продукти. Само за 2 часа бяха 
набрани над 100 кг. пакетирани продукти / боб, леща, ориз, 
макарони, захарни изделия, олио и др. /. 
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Кърджали 
18 януари 2018 г. 

В новооткрития магазин на BILLA в кв. 
„Възрожденци“ младите червенокръстци раздаваха 
брошури и информираха клиентите за възможността да се 
включат в инициативата, като направят дарение, поставяйки 
траен хранителен продукт в количка, брандирана с логото 
на кампанията. 

В края на деня бяха набрани 77,188 кг трайни 
продукти – брашно, захар, макаронени изделия, боб, 
сладкарски изделия и олио, които ще бъдат предоставени 
на нуждаещи се хора от областта. 
 

 
Добрич 
18 януари 2018 г. 
 

В съвместната дарителска кампания активно се 
включиха и доброволците на областната младежка 
организация. Те информираха клиентите в двата магазина 
на веригата за целогодишната кампания на БЧК и Билла, и 
приканваха гражданите да се включат, като закупят и дарят 
траен хранителен продукт в помощ на нуждаещи се хора и 
социални институции. 
 

 
Стара Загора 
18 януари 2018 г. 

Младежите от областната организация на 
БМЧК участваха в популяризиране на дарителската 
кампания на БЧК и BILLA България. В един от 
търговските обекти доброволци раздаваха листовки 
и приканваха гражданите да купуват и даряват 
трайни хранителни продукти, като ги поставят в 
специално брандираните колички. 

 
 

Бургас 
януари 2018 г. 
 

Червенокръстката организация предостави през 2017 г. 
хранителни пакети на 103 семейства от област Бургас. 
Продуктите са набрани от съвместната дарителска кампания 
на БЧК и Билла. Раздадени са общо 1074,322 кг ориз, захар, 
брашно, боб, леща и др. пакетирани храни и 125,750 л олио, 
мляко, нектар и газирани напитки. 
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Програма „Топъл обяд в училище“ 
 
Добрич 
януари 2018 г. 

Вече втори месец ученици от ОУ „Христо Смирненски“ 
получават безплатна топла храна. Проектът на БЧК се 
финасира от Партньорска мрежа за благотоворителност, а 
ОблС на БЧК Добрич участва със собствен принос и средства от 
проведени фондонабирателни кампании в областта. В 
програмата „Топъл обяд“ са включени общо 30 деца, с един 
или двама безработни родители, от многодетни социално 
слаби семейства, сираци и деца, отглеждани от настойници. 
 
 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 

Общо събрание на ДЕРБАК 
 
Силистра 
януари 2018 г. 

Шест години след създаването си, ДЕРБАК Силистра отчита, че е вече една добре 
функционираща структура, която има знанията и уменията да работи на терен, изпълнявайки 
специфични задачи. Запазва се устойчиво ядрото от 10 постоянни членове на екипа, които 
успяват да задържат доброволци и да привличат нови. 

 
 Екипът разполага с 
5 комплекта униформи, а 
всички са получили 
обувки, тениски и шапки 
с логото на БЧК. За 
ефективна работа на 
терен разполагат с 2 
нови радиостанции, 2 
палатки за водене на 
учебни тренировки на 
полеви условия, 4 нови 

раници по ПП, оборудвани с необходимите за целта санитарно-превързочни материали. 
Прилагат се и различни ефективни форми за оповестяване. 
 С цел повишаване на квалификационните умения членове на доброволния екип участваха 
в различни национални обучения и учебно-тренировъчни занятия. Регулярно са водени и 
заложените в плана обучения и тренировки на местно ниво. Изключително добра екипна работа 
се осъществява и с доброволците на БМЧК. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Отчетни Общи събрания на клубовете на БМЧК 
 

София 
21 януари 2018 г. 

С провеждането на столичното отчетно Общо събрание на клубовете завърши отчетната 
кампания на БМЧК - София. Гости на форума бяха проф. Здравко Маринов – зам.-председател на БЧК и 
председател на Столичната организация, д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор на БЧК, 
Станимир Тепавски – член на ОБ на БМЧК, Петранка Недялкова – директор на СО на БЧК, Деница 
Баръмова-Кънева - директор на дирекция БМЧК при Секретариата на НС на БЧК. 

По интересен начин Михаела Богданова - координатор на БМЧК – София, и зам.-координаторите 
по дейности представиха експозе на отчета по направленията, за които отговарят. В анализа си те 
отчетоха многообразната дейност на младежката организация, постиженията и трудностите, които е 
трябвало да преодоляват през годината. В презентацията с богат снимков материал бяха показани 
основните дейности на младежката организация за 2017 г. 

Проф. Здравко Маринов, д-р Славита Джамбазова, Деница Баръмова и Петранка Недялкова 
поздравиха столичната младежка организация за успехите и отбелязаха нейната зрялост в способността 
й точно да определя посоката, да умее да вижда проблемите и да намира своевременно път за тяхното 
решаване. 

Приет беше амбициозен план за работа през 2018 г., който включва много обучения, срещи и 
прояви по всички приоритетни за организацията дейности. 
 
 

Русе 
12 януари 2018 г. 

Доброволците на областната младежка 
организация проведоха годишното си Общо събрание на 
клубовете на БМЧК. Гости бяха проф. Тодорка Стефанова – 
председател на областната червенокръстка организация, 
и Деница Баръмова – директор на дирекция БМЧК. 
Областният координатор Елеонора Лясковска представи 
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отчета за дейността на младежката организация за 2017 г., който беше приет с пълно мнозинство от 
делегатите. В направените изказвания беше изразена благодарност към изключително активните млади 
доброволци. Беше приет и планът за дейността на БМЧК – Русе за 2018 г. 
 

Кърджали 
19 януари 2018 г. 

Гости на Общото отчетно събрание на 
клубовете на БМЧК бяха Жана Чакърова–
Шукерска – директор на Секретариата на ОблС 
на БЧК – Кърджали, Петър Петров - експерт 
към дирекция БМЧК - София, Пепа Чолакова – 
експерт към ОблС на БЧК, Ваня Енчева – зам. 
председател на общинския съвет на БЧК - 
Джебел и Катерина Дикмева – дългогодишен 
доброволец и координатор на проектни 
дейности към сдружение „Омега“. На 
събранието като делегат присъстваше и Елена 
Георгиева – член на Оперативно бюро на 
БМЧК. 

Отчетът за дейността на клубовете в 
област Кърджали бе представен 
мултимедийно от областния координатор 
Мирослава Пенева. Акцентът беше поставен 
върху постигнатите високи резултати в 
направленията „Развитие на 
доброволчеството“ и „Социално-помощна 
дейност“. 

Директорът на Секретариата на ОблС 
на БЧК-Кърджали Жана Чакърова–Шукерска сподели, че постигнатите през 2017 година резултати от 
младите доброволци са уникални, и благодари на всички клубове и персонално на новоучредения клуб 
в Джебел за проведените над 24 инициативи в социално–помощната дейност в рамките на 11 месеца, 
както и на новия клуб в Черноочене, който за краткото време успя да реализира първата си 
благотворителна инициатива в навечерието на коледните празници. 

Делегатите приеха отчетния доклад за 2017 г. и плана за работа през 2018 г. и се запознаха с 
предложенията за награждаване със званието „Млад отличник на БЧК“ на изявени доброволци на 
младежката организация по повод Международния ден на ЧК/ЧП. 

 
 

Общи знания за червенокръсткото 
движение 
 

Добрич 
13 януари 2018 г. 

В учебната зала на областната организация на 
БЧК се проведе първото за годината базисно 
обучение. Новите доброволци научиха повече за 
историята, емблемата и фундаменталните принципи 

на червенокръсткото движение, за структурата на 
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МКЧК, МФЧК, БЧК и БМЧК. 
Модулът е част от четиристепенната обучителна система на БМЧК и е основна и 

задължителна част, върху която се надграждат специализирани знания. Във втората част на 
обучението бяха разяснени нормантивните бази, етичните правила и норми на Българския 
Червен кръст и на БМЧК. След като се запознаха с разнообразните дейности на областните 
структури на БЧК и БМЧК, доброволците изявиха желание за учредяване на нов клуб на 
младежката организация в Добрич. 
 

Обучение по първа долекарска 
помощ 
 

Русе 
13 януари 2018 г. 

Обучителите Виктор Тотев – 
командир на МАЕ – Русе, и Толга 
Мехмедов – член на МАЕ – Русе, 
проведоха обучение на 16 доброволци 
на БМЧК, които се ангажираха да 
организират различни инициативи по 
темата „Първа долекарска помощ – как 
да бъдем полезни” сред ученици и 
студенти. 

Шумен 
13 януари 2018 г.  

Доброволците от Mладежкия авариен 
екип проведоха обучение в III ОУ "Д. Благоев", 
Шумен. 

Учениците от група "Да пазим живота си" 
по проект "Твоят час" научиха основните стъпки 
по първа долекарска помощ от Елиф Хасанова - 
обучител от трето ниво. По време на занятието 
бяха упражнени много практически задачи. 

 

Превенция на ХИВ/СПИН 
 
Добрич 

14 януари 2018 г. 
Специализирано обучение по превенция на ХИВ/СПИН беше проведено от Зорница 

Георгиева - областен координатор през 2015 - 2016 г. Целта е да се подготвят доброволци за 
провеждане на информационни акции и кампании сред връстниците си по училища и 
институции в Добрич. 

Програмата включваше въпросите „Какво е ХИВ и начините за инфектиране с вируса?“ и 
„Какво е СПИН?“. Доброволците бяха запознати с историята и митовете за инфекцията и 
заболяването, с клиничната картина, пътища на предаване и начини за предпазване. 

Най-интересната част беше демонстрацията на правилно поставяне на кондом. 
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Помощ за болно дете 
 

Стралджа, обл. Ямбол 
януари 2018 г. 

За пореден път доброволците от БМЧК - 
Стралджа доказаха, че не само добре познават, но и 
спазват принципите на червенокръстката 
организация: хуманност, безпристрастност, 
доброволност, единство, универсалност, 
независимост, неутралност. 

На семейство с дете, болно от злокачествено 
заболяване, те дариха сумата от 850,22 лв., събрана 
по време на коледния базар на организацията. 

 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Проект “В подкрепа на бездомните” 
 

София 
януари 2018 г. 

Столичната организация на БЧК за пета поредна година работи приоритетно за 
намаляване на ефекта от бездомността като форма на социална уязвимост сред населението в 
града. 

Дейностите на 
проекта включват 
предоставяне на бездомни 
хора хранителни пакети, чай 
и информация за социални 
услуги и възможности за 
настаняване в кризисните 
центрове през зимните 
месеци. 

През януари и 
февруари доброволци на 
организацията два пъти 
седмично от 19 до 21 часа 
по предварителен график и 
маршрут ще обхождат 
кварталите Младост и 
Студентски град и ще подпомагат бездомните лица, пребиваващи на територията на тези 
райони. Предвидени са 14 нощни обхода. 
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Ще бъде проведено и анкетно проучване за броя, местата на обитаване, състоянието и 
нуждите на бездомните. 

До момента по този проект са подпомогнати 402 души в единадесет софийски района. 

 
 
Доброволци се обучават по ПДП 
 

Бургас 
януари 2018 г. 

 
В областната червенокръстка организация се проведе обучение на 16 души, членове на 

доброволния екип за работа при кризи, сформиран към община Сунгурларе. 
 
Участниците получиха знания за оказване на първа помощ при различни състояния - 

възстановяване на кръвообращение и дишане, обработка на рани и някои спешни състояния като 
инсулт, инфаркт, задавяне и др. 

 
Доброволците научиха как да реагират по време на пожари, наводнения и други 

извънредни ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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