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ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Дългогодишно партньорство в подкрепа на уязвими български деца 
 

София 
16 април 2018 г. 

Световноизвестната актриса и певица от български произход Силви Вартан бе на посещение в 
централата на БЧК, придружена от съпруга си, известния американски продуцент Тони Скоти, и от 
Теофана Теохарова, зам.-председател на Асоциация „Силви Вартан за България”. В Музейната зала на 
организацията тя бе посрещната от председателя на БЧК акад. Христо Григоров и от генералния 
директор д-р София Стоименова. 

Ученици от 17 СУ с преподаване на френски език, които се хранят безплатно по Програма „Топъл 
обяд“, поздравиха гостенката с музикални изпълнения и й поднесоха собственоръчно изработени от тях 
подаръци. 

За децата срещата бе вълнуваща не само заради прекия контакт със Силви, но и защото всяко от 
тях получи лично посветен от нея автограф. 
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Силви Вартан сподели, че децата дълбоко са я развълнували и са изпълнили сърцето й с топлина, 
че това е най-истинският израз на благодарност. 

„Вече четвърт век Асоциация „Силви Вартан за България” и БЧК си сътрудничат и партнират 
успешно в подкрепа на уязвими български деца“ – каза председателят на БЧК Христо Григоров.  

За своята мащабна дарителска и благотворителна дейност Силви Вартан е носител на най-
високото отличие на БЧК – златен медал за заслуги „Български Червен кръст” и на Почетен знак за 
насърчаване към човеколюбие. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 

Приключва кампанията „Великден за всеки“ 
 
София 
23 април 2018 г. 

Във връзка с новопостъпили финансови средства по кампанията „Великден за всеки“ за 
подпомагане на възрастни хора в тежко социално и материално състояние в централата на БЧК се 
проведе второто заседание на Обществения съвет за управление на постъпленията. 

Разпределени бяха 228 360 лв. за 11 418 пенсионери отцялата страна, които не са получили 
великденски надбавки. 

Единодушно бе приет механизъм за спазване волята на дарителите, когато е посочено за кои 
общини е предназначена помощта. 

От 30 април 2018 г. в Български пощи започва радаването на ваучерите. 
Общественият съвет реши изпращането на СМС-и и даряването в касичките на БЧК в клоновете 

на Български пощи да приключи на 8 май 2018 г. 
Допълнително постъпилите след заседанието на Обществения съвет средства ще бъдат 

разпределени по равно между най-бедните области в Северозападна България Видин, Враца и 
Монтана. 

 

ПРИЗНАНИЕ 

 
Отличия за изявени български медици 
 
София 
20 април 2018 г. 

На редовно заседание на Националния съвет 
на БЧК председателят на организацията акад. Христо 
Григоров връчи почетни грамоти и плакети на 
членовете на Българската академия на науките и 
изкуствата акад. доц. Маргарита Каменова, д. м., 
клиничен патолог, нач. на клиника „Обща и клинична 
патология“ при УМБАЛСМ „Пирогов“, и на акад. 
проф. Екатерина Титянова, д. м., д. м. н., проф. по 
неврология, ръководител на Клиника „Функционална 
диагностика на нервната система“ във ВМА – София и 
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председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. 
 Отличията се присъждат за дългогодишна дейност в областта на здравеопазването, за висок 
професионализъм, активна учебна и научно-образователна дейност в сътрудничество с Българския 
Червен кръст, за издигане на международния авторитет на българската медицина и във връзка със 140-
та годишнина от създаването на БЧК. 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
Национална среща на командирите на МАЕ 
 
София 
20 – 22 април 2018 г. 

В НУЛЦ на БЧК с. Долни Лозен се проведе 
ежегодната Национална среща на командирите на 
МАЕ, в която участваха и щатните специалисти, 
отговарящи за екипите в областите. 

Лекция за ролята и задачите на БЧК по време на 
кризи изнесе Ясен Сливенски, директор на дирекция 
„Мениджмънт на бедствията“ към НС на БЧК. 

Екипите имаха възможност да представят пред 
другите участници добри практики с презентации, 
видео и снимков материал. На срещата бяха обсъдени и променени някои от организационните 
документи, касаещи младежките аварийни екипи. 

Университетският аварийно-
спасителен отряд, с ръководител Васил Гурев, 
проведе практически занимания за работа с 
въжета, алпийски способи, ориентиране и 
радиокомуникации. 

Националната среща на командирите 
завърши със сесия за предстоящото IX 
Национално състезание на МАЕ и планиране 
на съвместни обучения и дейности до края на 
2018 г. 

 
Подготовка за състезание 
 
Кърджали 
17 април 2018 г. 

В залата на ОблС на БЧК се проведе обучение на 
шестокласници от СУ „П.Р.Славейков“, които се готвят за 
участие в общинско състезание за реакция при бедствия, 
аварии и катастрофи. 

Мелиса Дурмуш и Бурчин Емин, членове на МАЕ, 
запознаха участниците с основните правила за оказване на 
първа долекарска помощ на пострадал и им предоставиха 
възможността практически да приложат наученото. 
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Междуобластно обучение 
 

Добрич 
21 - 22 април 2018 г. 

В Зонален склад на БЧК - с. Победа, се 
проведе обучение на ДЕРБАК Добрич, МАЕ 
Добрич и ДЕРБАК Русе на тема: 
„Психосоциална подкрепа при БАК“. 

Обсъдени бяха ролята и мястото на 
първата психологична помощ, като част от 
първата помощ и психосоциалната подкрепа, 
при работа на екипите при бедствия и 
аварии. Обучителите акцентираха върху 
видовете стрес и работата в екип. Споделен 
беше опит от изминали бедствия, обсъдени 
бяха ефективни и неефективни стратегии и 
практики. Участниците в обучението се 

запознаха със спецификата на действие при различни възрастови и рискови групи при БАК. 
Теоретичната част на обучението съдържаше ролеви игри и решаване на казуси. Бяха 

демонстрирани алпийски способи на спасяване в бедствени ситуации, които бяха повторени от всички 
участници. 
 
 

Учебна евакуация 
 

Генерал Тошево, обл. Добрич 
23 април 2018 г. 

В СУ "Никола Й. Вапцаров“ се проведе 
практическо занятие за действие при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари на 
тема "Действия на пребиваващите в сградата 
на училище при възникване на земетресение". 

Доброволци на БМЧК участваха в 
ситуация с регистриран земен трус, в резултат 
на който в сградата на училището има 
пропукване на стени, паднала мазилка, 
счупени прозорци и прекъснато 
електрозахранване. По това време учениците 
са в класните стаи и веднага след подаден сигнал за евакуация, всички бързо и организирано напускат 
сградата. Членове и доброволци на БМЧК заедно с медицински работник оказаха помощ на двама 
„пострадали“ ученици - единият с рана на главата, причинена от падащ предмет, а вторият с порезна 
рана на лакътя от счупено стъкло. 

Младите червенокръстци бяха поздравени от училищното ръководство за активното участие в 
занятието. 
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Обучение по първа помощ 
 

Кърджали 
17 април 2018 г. 

Доброволци на БМЧК стартираха 
открити уроци по първа помощ за ученици 
от третите класове на СУ "Отец Паисий". 
Инициативата се реализира в рамките на 
програма "Хелфи" на БМЧК и програма 
"Детско полицейско управление " на МВР. 
В рамките на шест учебни модула 
третокласниците ще имат възможност да 
се запознаят с патилата на духчето Хелфи и 
неговите приятели, които в ежедневието си 
се учат как до оказват първа помощ. 

 
 

23 април 2018 г. 
В СУ "Йордан Йовков" се проведоха 

открити уроци на тема "Измерване на 
честотата на пулса при покой и при активна 
дейност" с участието на ученици от шестите 
класове. Теоритичната част от обучението се 
водеше от Пепа Чолакова, експерт към ОблС 
на БЧК - Кърджали, а практическите 
упражнения - от членове на МАЕ. 

В рамките на обучителните модули 
бяха включени и упражнения, свързани с 
определяне на пулса в покой и при активна 
дейност, за оказване на първа долекарска 
помощ на пострадал с повишен пулс и при липса на пулс. 

 
 

Шумен 
16 април 2018 г. 

Младите червенокръстци от областната 
организация на БМЧК проведоха обучение с 
ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Царев 
брод, по програма „Детско полицейско 
управление“. Доброволците запознаха децата с 
основните стъпки за оказване на първа помощ при 
кръвотечение, счупване, изгаряне и измръзване. По 
време на заниманията бяха демонстрирани 
практически умения за реакция в критична 
ситуация. Отборът на училището ще представя 
област Шумен на Националното състезание. 
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Силистра 
19 април 2018 г. 

Обучителите Рая Радоева, Виктор Димитров и 
Виктория Янкова проведоха курс за 10 нови 
доброволци. С тази дейност се даде началото на 
реализирането на проект „УЕПП – бъдещи приятели на 
БМЧК“, финансиран от Фонда за подпомагане и 
оптимизиране на дейностите на БМЧК на областно и 
междуобластно ниво. 
 Новите доброволци Аслъ Али и Инна Иванова 
получиха членските си карти на БМЧК. 
 В следващото обучение 15 ученически екипа ще 
се запознаят с основните техники при оказване на ПДП. 
 Обявен беше и конкурса за рисунка „Първата помощ – помогни на човек в беда“. 
 

Европейски ден за солидарност между поколенията 
 

Кърджали 
април 2018 г. 

В Дома за стари хора към ОблС на БЧК, 
доброволци от клуб „Сподели усмивка“ към ЕГ „Христо 
Ботев“, клуб „Славни и забавни“ към СУ „Отец Паисий“ и 
ученици от СУ „П. Р. Славейков” към сдружение „Ръка за 
помощ” проведоха акция под надслов „Посади дърво-
направи добро“. 

Младите и възрастните хора заедно засадиха 
предоставените от общината дръвчета и дарени от 
близки на потребителите храсти. 

 

 
Световен ден на Земята 
 
Враца 
22 април 2018 г. 

Доброволците от клуб „Приятели на 
децата“ в с. Борован, организираха акция за 
събиране на пластмасови отпадъци в парка 
на Професионална гимназия по транспорт 
"Коста Петров". Със своя знак - звезда от 
грижовни детски ръце, доброволците 
призоваха съучениците, приятелите, 
учителите си и всички жители на общинския 
център да пазят Земята. 

Събраната пластмаса ще бъде предадена за рециклиране, а пластмасовите капачки - събрани в 
обособен пункт, в подкрепа на благотворителни инициативи. Вече 10 години, младите червенокръстци 
организират акции за популяризиране на разделното събиране на отпадъци като част от грижата ни за 
Земята. 
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В Мездра учениците от V клас при ОУ "Хр. Ботев" се погрижиха за зелените площи около 
училището. Под ръководството на преподавателката Христина Иванова, те събраха отпадъците, окопаха 
и почистих розовите храсти и засадените от тях дръвчета. Приятелите на БМЧК от железничарския град 
бяха удовлетворени от своя труд и се радваха на прекрасната гледка, която рисуваха със сръчните си 
ръце. 

 
Габрово 
21 април 2018 г. 

Младежите от областната червенокръстка 
организация се включиха в кампанията, организирана от 
община Габрово „Пролетно почистване 2018: Обери 
боклука”. 

Те почистиха парка на яз. Синкевица, заставайки 
зад каузата за охраняване на природата и нейните 
богатства. Акцията приключи с пикник, на който бяха 
обсъдени бъдещи еко инициативи. 
 
 

В помощ на уязвими деца и младежи 
 
Джебел 
17 април 2018 г. 

Младежите от клуб „Да имаш голямо сърце не 
тежи " към ПГ “Руска Пеева" представиха пред 
малчуганите от ДГ „Изгрев" своята театрална 
постановка „Приключения в гората“. В рамките на 
благотворителната инициатива младите 
червенокръстци събраха 375 лв., които ще бъдат 
използвани за подпомагане на деца и млади хора в 
неравностойно положение. Доброволците 
благодариха на всички родители закупили билети за 
постановката, на щедрата дарителка Петя Моллова и на директора на детската градина за добрата 
организация. 
 

„Червената капчица“ 
 
Бургас 
20 април. 2018 г. 

Доброволци на Българския 
младежки Червен кръст гостуваха в детска 
градина "Златна рибка", където 
представиха приказката „Червената 
капчица“, разработена от областната 
червенокръстка организация. Тя е 
насочена към деца от предучилищните 
групи в детските градини и целта й е да 
създаде трайно положително отношение 

към доброволното кръводаряване сред децата, техните възпитатели и родители. 
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Малчуганите се запознаха с функциите на кръвните клетки под формата на игра, като за 
постигане на желания ефект допринесоха и специално изработените декори и цветните тениски, които 
децата обличаха. 

На финала на приказката всяко дете получи писмо до своите родители с покана, ако имат 
желание да станат доброволни кръводарители. 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Благотворителна инициатива 
 
София 
19 април 2018 г.  

С благотворителна изложба и концерт 
в културен дом „Красно село” Шеста 
териториална организация на СО на БЧК 
стартира поредица от инициативи по повод 
140 годишнината от основаването на БЧК. 

Обединени от идеята „Помагаме 
заедно” и подкрепени от районната 
администрация на „Красно село”, общинския 
културен дом и младежите от клуба към НУКК, които дариха свои картини, беше организиран истински 
културен празник за жителите на столицата. Петранка Недялкова, директор на Столичната организация, 
откри събитието, а поздравления към организаторите и участниците отправи зам. кметът Калин 
Николов. 

Събраните средства от благотворителната инициатива са предназначени за Клиниката по детска 
онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ. 
 

В помощ на социално слаби хора 
 
Варна 
април 2018 г.  

В социалната приемна на Секретариата на БЧК 
активно се разпределят хранителни продукти и 
хигиенни материали на лица и семейства в уязвимо 
положение. Подкрепата е благодарение на набрани 
дарения от две благотворителни кампании. 

Благодарение на тридневна акция на БЧК и 
магазини СВА „Подари Великден, направи добро!“ 74 
души получиха 958 хранителни продукти и хигиенни 
материали. 

От кампанията на БЧК и БИЛА “Купи и дари“ 37 
души получиха 361 пакети с трайни храни. 

В четири пункта на областната организация на 
БЧК - Варна ежедневно се раздават продуктите от втория транш на ОП ФЕПНЛ. За включените в 
списъците 7 374 души са предвидени по 16, 300 кг хранителни продукти. 
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 
Национален семинар по превенция на водния травматизъм 
 
Ямбол 
18 - 20 април 2018 г. 

Областната червенокръстка 
организация бе домакин на националния 
семинар, организиран съвместно с дирекция 
„Водноспасителна служба“ в НС на БЧК. 
Участваха специалисти по водно спасяване, 
доброволци от областните организации на 
БЧК и експертен екип от дирекция ВСС. 

Гости на форума бяха Койчо Коев, 
директор на Националния учебен център на 
БЧК – Созопол, Иван Иванов, зам.-кмет на 
община Стралджа, Весела Драмджиева, 
експерт в община Стралджа, Георги Георгиев, ст. експерт в регионалното управление на образованието – 
Ямбол и Галина Александрова, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Зимница, община 
Стралджа. 

Семинарът официално откриха инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на ОблС на БЧК – 
Ямбол, и Антон Налбантов, директор на дирекция „Водноспасителна служба“ в НС на БЧК, и благодариха 
на участниците за подкрепата и готовността за работа в семинарните занимания. 

Основната цел на събитието бе да се представят опит и добри практики за осъществяването на 
дейности и програми на БЧК за превенция на водния травматизъм с акцент върху програмата „Приятели с 
водата“. 

 
Добриела Праматарова, специалист 

„Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол, 
представи статистика на удавянията в областта и 
механизмите за интегриране на програмата 
„Приятели с водата“ в учебните планове на част 
от училищата от областта, постигнатите 
положителни резултати и перспективи за 
развитие на превантивна дейност. 

Представители на областни организации 
на БЧК и партньори споделиха опита си в 
осъществяването на програмата „Приятели с 
водата“ и ефекта върху учениците. 

През втория ден беше проведена 
демонстрация на преподаване по две теми от програмата за превенция на детския травматизъм. 

В сградата на БЧК, специалисти и доброволци преминаха и обучение на тема „Добрият 
презентатор – техники и стратегии за успешно презентиране“. 
 
 
 


