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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
Годишни отчетни събрания 
 

Добрич 
22 февруари 2018 г. 

На годишното отчетно 

събрание на областната 
червенокръстка организация гости 
бяха акад. Христо Григоров, 
председател на БЧК, Красимир 
Кирилов, областен управител на 
област Добрич, Красимир 
Николов, зам.-областен управител, 
Дарин Димитров, директор на РД 
„ПБЗН“, д-р Анелия Андонова, 
директор на обл. дирекция 

„Безопасност на храните”, Ирена Баирова, директор на регионална дирекция Агенция 
„Социално подпомагане” Добрич, Магдалена Миткова, директор на дирекция „Социално 
подпомагане” - Добрич, Детелина Николова, член на управителния съвет на ВиК - Добрич, 
Снежана Ванкова, ръководител екип на Фондация „Лумос“, Красимир Масурски, секретар на НЧ 
„Йордан Йовков“, представители на общински администрации, НПО, медии и др. 

Общото събрание беше открито от Добри Драгнев, председател на областната 
организация на БЧК. 

В първата част на дневния ред 
бяха приети отчетите на ОблС, 
областната контролна комисия и 
изпълнението на бюджета за 2017 г., а 
във втората - планът за работа на 
организацията и бюджетът за 2018 г. 

Областният управител 
Красимир Кирилов изрази 

удовлетвореност от съвместната 
работа и изказа искрена благодарност 
на червенокръстката организация за 
доверието и споделените грижи за 
хората. Той подчерта, че с модерната 
си организационна структура, БЧК е прозрачна и демократична институция, която отговаря 
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адекватно на предизвикателствата, и помощта й достига до най-уязвимите хора, като им подава 
ръка в трудните за тях моменти. Високо беше оценена дейността на БЧК като коректен партньор 
на местната власт и на държавните институции при осигуряването на водноспасителна дейност 
на неохраняеми плажове през лятото, с което бе гарантиран спокоен летен отдих на жителите и 
гостите на областта. 

В своето приветствие към делегатите и гостите на събранието председателят на 
организацията акад. Христо Григоров заяви, че „ОблС на БЧК в добруджанския град заслужава 
по-висока от шестица оценка за своята работа. Организацията тук работи много добре, а 
резултатите са много високи. Оценката не я даваме ние, а българското общество. Сълзите на 
хората от благодарност, когато им се помага - това е оценката”, допълни акад. Григоров. Той 
изтъкна ролята и отговорностите на доброволците на БЧК и БМЧК, участието им в програми и 
проекти и подчерта изключителният синхрон на работа между Областния съвет и Секретариата 

на организацията в област Добрич. 
 

 
Видин 
22 февруари 2018 г. 

Гости на областното годишно 
отчетно събрание на БЧК бяха проф. 
Здравко Маринов, зам.-председател на 
БЧК и председател на Софийската 
червенокръстка организация, Анжело 
Методиев, зам.-областен управител на 
област Видин, Александър 
Александров, кмет на община 
Ружинци, д-р Владимир Владимиров, 

кмет на община Кула, Росен Младенов, зам.-кмет на община Белоградчик, Димо Скорчев, кмет на гр. 
Дунавци, свещеник Ставри, представител на Видинска Света митрополия, Веселка Асенова, началник на 
РУО – Видин, директорите на РУ „СП” – Видин, на Държавния архив, на библиотека „Михалаки 
Георгиев”, на читалище „Цвят”, представители на държавни институции, социални и здравни 
заведения, неправителствени организации и партньори. 

Единодушно бяха приети отчетът на областната организация за 2017 г. и планът на дейностите 
през 2018 г., както и проекто-бюджетът на организацията за настоящата година.  

Гости и делегати на събранието изказаха своята благодарност към доброволците и служителите 
на червенокръстката организация за направеното през изминалата година и изразиха своята подкрепа 
за бъдещи дейности и мероприятия. 

 

 
Кърджали 
22 февруари 2018 г. 

Областната организация на БЧК 
проведe годишното си отчетно събрание, на 
което беше представена дейността през 
първата година от мандата на ръководните 
органи и бяха приети планиращите документи 
за работата на организацията през 2018 г. 

Гости на събранието бяха Василка 
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Каменова, зам.-генерален директор на БЧК, Леман Али, зам.-областен управител на област 
Кърджали, Веселина Тихомирова, зам.-кмет на община Кърджали, Расим Муса, омбудсман на 
община Кърджали, директорът на РД ПБЗН - комисар Сергей Заимов, директорът на РЗИ- д-р 
Виктор Кирчев, директорът на ЦСНМП - д-р Атанас Митков, директорът на РЦ 112 - инж. Елена 
Паскалева, партньори, съмишленици и доброволци. 

Председателят на областната организация на БЧК доц. д-р Тодор Черкезов, д.м. направи 
паралел между ключовите констатации и подходи на Международното червенокръстко 
движение и адекватността на областната организация в съответствие с тях. 

Директорът на Секретариата на ОблС на БЧК – Кърджали Жана Чакърова - Шукерска 
подчерта, че в областта са изградени 7 общински организации на БЧК, които обединяват 66 
дружества с 3 202 членове. Достигнатият процент на обхват на членовете на БЧК спрямо 
населението на областта е вече 2,12 – средният за структурите в страната. Към настоящия 

момент доброволците на БЧК в областта са 253, а на БМЧК - 160, отработили през годината 
близо 6 800 часа безвъзмезден труд. Оказана е хранителна подкрепа на 9 445 души от областта 
на стойност 661 784 лева. Дейността на доброволния Екип 254, управлението на социалната 
услуга Дом за стари хора и „Хоспис Червен кръст“, подкрепата на община Кърджали и реалния 
принос, които те имат за решаване на проблемите на възрастните хора от общината и областта, 
са емблематични за областната организация и опитът им е уникален в системата на 
националното дружество. 

Всички председатели на общинските организации представиха акцентите в дейността си 
на местно ниво, демонстрирайки нараснал административен капацитет на общинските 
ръководства на БЧК. Подчертана бе подкрепата на местната изпълнителна власт, изградените 
партньорства и кооперирането на ресурси за съвместна дейност и самостоятелни инициативи в 
общините Ардино, Крумовград, Момчилград, Кърджали и Кирково. Зам.-областният 
координатор на БМЧК Неда Калчева представи изключителния принос на младите 
червенокръстци към социално-помощната дейност, оказана на  връстници, и проведените 

десетки фондонабирателни кампании в 
подкрепа на деца в риск. 

Председателят на областната 
контролна комисия Маргарита 
Пачилова отчете извършените проверки 
и положителните констатации на 
комисията. 

Зам.-генералният директор на 
БЧК Василка Каменова изрази своята 
удовлетвореност от постигнатото през 
изминалата година и определи 
дейността на областната организация 
като отлична и пример за всички 
червенокръстки организации в страната.  
 В изказванията си гостите на 
събранието подчертаха ценността на 
изградените коректни партньорски 

взаимоотношения на областно ниво и подкрепата на червенокръстката организация в полза на 
нуждаещите се хора. 
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Работна среща 
 
София 
20-21 февруари 2018 г. 

Българският Червен кръст беше 
домакин на първото за годината 
заседание на Координационната група 
към Европейския офис на Червения кръст 
в Брюксел, Белгия. 

Групата работи с фокус върху три 
ключови направления: увеличаване на 
влиянието на Червения кръст пред 
европейските институции и партньори; 
повишаване на приходите с координиран 
подход; подкрепа с експертиза за 
националните дружества – членове на Европейския офис на Червения кръст. Освен това, 
Координационната група предоставя насоки, проследява взети решения и отправени препоръки, 
одобрява общи позиции и изявления на Федерацията по въпроси от европейската тематика.  

В състава на Координационната група (мандат 2016 - 2018) влизат представители на три 
национални дружества на Червения кръст, избрани на Годишната среща на Европейския офис на 
Червения кръст - д-р Вернер Кершбаум, председател на координационната група и генерален директор 
на Австрийския Червен кръст, Кристиина Кумпула, генерален директор на Финландския Червен кръст, 
Якоб Харбо, директор Международни отношения на Датския Червен кръст, както и по право членовете 
на ex officio Саймън Мисири, регионален директор за Европа и Дени Аво, директор на Европейския 
офис на Червения кръст. 

Българският Червен кръст беше поканен през 2017 г. да се присъедини отново ex-officio в състава 
на Координационната група, за времето на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС 
2018. 

Срещата в БЧК започна с 
встъпителни думи на Василка Каменова, 
зам.-генерален директор на БЧК, а 
Моника Панайотова, зам.-министър в 
Министерството за Българското 
председателство на Съвета на ЕС 2018, 
очерта акценти от приоритетите на 
страната ни за времето на мандата й в 
тази роля. Тя изтъкна подкрепата на БЧК 
при обучението по ПДП на доброволци, 
помагащи по време на срещите от  
програмата на Председателството, както и 

участието на организацията в събития от официалния календар, като семинара за ефективно 
използване на стратегиите по намаляване на риска от бедствия (през януари) и конференцията на 
високо ниво относно бъдещето на Европейския социален фонд (през февруари). 
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По време на посещението си в България, членовете на Координационната група дискутираха 
ключови и актуални въпроси от европейския дневен ред, като социалното включване, социалните 
иновации, целите на устойчивото развитие, инструмента за гражданска защита, взаимодействието с 
Европейската комисия, работата в областта на миграцията, многогодишната финансова рамка след 
2020, младежкото участие, директивата за защита на личните данни, ангажиментите за следващото 
председателство на Съвета на ЕС, което се поема от Австрия, и множество управленски и 
организационни въпроси. 

Членовете на Координационната група 
успяха да научат повече за хуманитарната 
дейност на Българския Червен кръст, като 
посетиха Информационния център към 
Бежанско-мигрантската служба в София, 
където разговаряха със социалните 
работници относно предлаганите услуги и 
програми в помощ на интеграцията на 
търсещи убежище и бежанци. 

Гостите станаха свидетели и на 
отличното сътрудничество на БЧК с 
Държавната агенция за бежанците при 
посещението си в регистрационно-приемателния център в кв. Враждебна, София. Там те се срещнаха с 
представители и мениджърски състав на ДАБ, както и с хората, настанени в центъра. Видяха редица 
дейности, осъществявани от БЧК в помощ на мигрантите, вкл. компютърно обучение на деца и часове 
по йога. 

 
 

„Всички пътища водят към Европа?“ 
 

София 
22 февруари 2018 г. 

Генералният директор на БЧК д-р 
София Стоименова и директорът на 
дирекция Международно сътрудничество 
Преслава Лилова участваха в публичен 
дебат в рамките на инициативите по време 
на Българското председателство на Съвета 
на ЕС 2018. 

Дискусията под надслов „Всички 
пътища водят към Европа? Перспективи за 
федерален съюз“ беше организирана от 
групата „Спинели“, Европейското движение, 

Съюза на европейските федералисти и Бюрото за връзка на ЕП в България. Дебатът беше излъчван на 
живо във фейсбук страницата на Бюрото за връзка на Европейския парламент.  

Мероприятието беше открито от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова. Своите 
виждания по темата споделиха зам.-министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 
Моника Панайотова, зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев, членовете на Европейския 
парламент Андрей Ковачев (ЕНП), Ева Майдел (ЕНП) и Елмар Брок (ЕНП, Германия), Ана Гомеш (С&Д, 
Португалия), президентът на група „Спинели“ Андрю Дъф, бившият евродепутат и бивш вицепремиер 
на България Ивайло Калфин. 
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Дискусията се проведе в два панела. В първия „Накъде отива Европа? Съединени европейски 
щати или разединена Европа на държавите?“ бяха обсъждани въпросите „Кои са главните теми в 
текущия дебат за бъдещето на Европа?“, „Какъв модел на интеграция е подходящ за Европа?“, „Как 
може европейската интеграция да послужи като мултипликатор на суверенитета на народите?“, 
„Как да се гарантира демократичната легитимност на европейския проект?“ и „Трябва ли ЕС да се 
преформатира, стъпвайки на принципа на солидарността между неговите граждани?“ 

Във втория панел - Всички пътища водят към Европа: с различни скорости към „все по-тесен 
съюз“, беше дискутирано „Как да се съчетаят спешните реформи и различните темпове на 
интеграция?“, „Как да се избегне създаването на държави членки от втора класа, като 
същевременно се даде възможност на желаещите държави членки да положат основите на 
европейска федерация?“ и „Какви финансови и политически инструменти трябва да бъдат 
създадени, за да се осигури сближаване между различните сфери на интеграция и да се избегне 
надмощието на Европейското ядро?“ 
 
 

Партньорска среща 
 

Мадрид, Испания 
14 - 17 февруари 2018 г. 

Екип на БЧК участва в среща по 
европейския проект „MERCI”. Тя се проведе в 
централата на Испанския Червен кръст, с 
участието на партньорите от Френския, 
Италианския, Испанския и Португалския Червен 
кръст, както и МФЧК/ЧП Женева и Брюксел. 

Проектът стартира в началото на 2017 г. и 
има за цел да подобри реакцията на 
доброволческите организации, част от 
системата за гражданска защита, при ситуации на серии от бързо възникващи инциденти в 
градски условия. В резултат на досегашните проучвания бяха идентифицирани особеностите на 
такива инциденти, които поставят под особен риск живота на гражданите, могат да създадат 
паника и хаос сред тях; да затруднят и блокират системата за спешни повиквания 112 с 
множество обаждания; да създадат объркване в координацията между спасителните служби; 
да затруднят ръководителите на спасителните операции в решенията за изпращане на 
спасителни екипи в най-приоритетните зони; да принудят спасителните екипи да оказват 

едновременно помощ на множество места, с 
риск да не са в състояние да окажат 
навременна помощ на всички пострадали; да 
изложат пристигащите спасителни екипи на 
непознати рискове, да окажат дълготрайно 
психологическо въздействие върху 
спасителите, особено когато инцидентите са 
предизвикани от злонамерени насилствени 
действия. 
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За подобряване на реакцията, партньорите разработват инструменти, които ще се 
приложат по проекта: модел на специфични оперативни процедури за инциденти на 
множество локации, примерни сценарии на 
такива ситуации, както и обучителни програми за 
командири и за спасители на терен. С тези 
инструменти организациите на Червения кръст 
ще могат да подобрят реакцията си в различните 
свои дейности по подкрепа на населението: 
спешна медицинска помощ, психосоциална 
подкрепа, хуманитарна помощ, осигуряване на 
вода и храна, подслон и други. 

В края на май и началото на юни 2018 г. в 

България ще се проведе първото обучение на 
инструктори от партньорските страни, участници в проекта. 

 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
Национален съвет на координаторите на БМЧК 
 

София 
22 – 24 февруари 2018 г. 

Официален гост на форума 
беше д-р Славита Джамбазова, 
зам.-генерален директор на БЧК, 
която приветства участниците и ги 
призова да бъдат активни в 
работните сесии, насърчи ги да 
споделят своите мнения и 
предложения, както и да бъдат 
отговорни към решенията, които 
им предстои да вземат. 

Тридневното събитие беше наситено с много теми - представяне на новата официална 
интернет страница на БМЧК, изготвяне на междинна оценка на изпълнението на Стратегията на 
БМЧК 2015-2020, провеждане на дискусии и изготвяне на предложения относно промени в 
Статута на БМЧК, представяне на отчета на младежката организация за 2017 г. и календарния 
план за настоящата година, и др. 

Специално внимание беше отделено на различни добри практики и дейности, които 

областните организации представиха с цел тяхното популяризиране и мултиплициране и в 
други региони. 
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Нов сайт на БМЧК 
 
София 
февруари 2018 г. 

В обновената интернет страница може да се намери 
актуална информация за младежката организация, за 
различните дейности, кампании, проекти, както и новини от 
областните структури. Всеки, който желае да стане 
доброволец, има възможност да заяви своето желание чрез 
специална секция. Сайтът на Българския младежки Червен 
кръст e изработен безвъзмездно от фирма „Еленика дизайн”. 

Адресът на новия сайт на БМЧК е: 
www.youth.redcross.bg. 
 
 

Програма „Хелфи“ 
 
Добрич 
23 февруари 2018 г. 

Под ръководството на доброволци 
беше даден старта на програмата за деца от 
клубовете „Училище сред природата“ и 
„Скаути“ към ОУ “Стефан Караджа“. В 
продължение на шест поредни петъка, 
малчуганите ще се запознаят с начините за 
предпазване от злополуки, възможни 
последствия от нараняване и видовете първа 

помощ при възникнал инцидент. 
В обучението са предвидени темите „Ужилване от насекомо“, „Навяхване на скейтърската 

площадка“, Ухапване от куче“, „Фрактури“, „Кръвотечение“ и други. В първата среща доброволците 
разказаха за възникването на червенокръсткото движение, Българския Червен кръст и Българския 
младежки Червен кръст като част от него. Обучителният модул включва и практически занимания – 
обработка на рани, превръзка с триъгълна кърпа, занимателни игри. Инициативата се провежда 
съвместно с Народно читалище „Йордан Йовков - 1780“. Форматът е в рамките на партньорското 
споразумение за социокултурни и хуманитарни дейности с ОблС на БЧК. Атрактивното обучение има за 
цел обогатяване на знанията по първа помощ на децата и формиране на отзивчивост и помощ на хора в 
нужда. 
 

 
Доброволци се обучават 
 
Добрич 
17 февруари 2018 г. 

В учебната зала на ОблС на БЧК се проведе 
обучение по модула „Социално-помощна дейност“ 
ниво 1. В специализирания курс се включиха 
доброволци, желаещи да посещават детски социални 
институции. 
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Виктория Генчева, доброволец от БМЧК – Габрово, запозна връстниците си с ключови познания за 
възрастовите особености на детето и какво означава „дете в риск“. Младежите се запознаха с 
институциите за закрила на детето, със специфичните подходи при работа с деца от уязвими групи. В 
игри, рисунки и забавления доброволците придобиха практически умения за общуване с малчуганите от 
социалните институции. 

 
Момчилград, обл. Кърджали 
20 февруари 2018 г. 

В Професионална гимназия по туризъм и 
хранително–вкусова промишленост „Св. Св. Кирил 
и Методий“ се проведе обучение на тема 
„Основни знания за ЧК и ЧП“. В рамките на 
обучителния модул 10 новопостъпили 
доброволци и членове на клуб „Надежда“ се 
запознаха с историята на Международното 
червенокръсткото движение, седемте принципа 
на ЧК, емблемата и нейното приложение, както и 

основните дейности и направления, по които работи БМЧК.  
 
 

Ден на спонтанните актове на доброта 
 

Пазарджик 
17 февруари 2018 г. 

Доброволците на областната младежка 
червенокръстка организация реализираха една 
позитивна и много успешна акция. Те бяха 
изработили макет на земното кълбо, на което 
хората залепваха надписани върху облачета 
различни спонтанни добри постъпки. 
Младежите раздаваха усмивки и прегръдки на 
гражданите и призоваваха в този ден всеки да 
направи добрина. 
 Младежите на БМЧК - Пазарджик изненадаха малчуганите от детска градина „Слънчо“, с балони 
и значки. 
 

 

Благотворителен базар 
 
Ружинци, обл. Видин 
19 – 28 февруари 2018 г  

Фондонабирателна акция по случай 1 март се 
провежда по инициатива на червенокръстците от 
общинския клуб на БМЧК. Младежите организираха 
благотворителен базар, където продават ръчно 
изработени мартеници. Акцията се провежда 
всекидневно в СУ „Никола Вапцаров“, с. Ружинци и СУ 
„Никола Вапцаров“, с. Дреновец. 
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Събраните средства ще бъдат използвани за развитие и утвърждаване на читалищната дейност на 
децата от НЧ „Христо Ботев” с. Ружинци. 
 
 

„Връстници обучават връстници“ 
 
Чернево, обл.Варна 
20 февруари 2018 г. 

Доброволците Велимира Симеонова, Савина 
Иванова и специалистът „Младежки дейности“ 
Нурхан Фехим от БМЧК - Варна презентираха 
дейностите на червенокръстката организация пред 
ученици от ОУ „Хр. Ботев“. 

Беше направена демонстрация на оказване 
на първа долекарска помощ при счупване и силно 
кръвотечение. Над 50 ученика от първи до седми 
клас бяха впечатлени от показаното и пожелаха да участват лично. Децата получиха и първата си задача 
по линия на БМЧК – да изработят мартеници, с които да зарадват настанени в Дома за стари хора или 
деца в Центрове за настаняване от семеен тип във Варна. 

Учениците изявиха желание да се подготви и учреди клуб на БМЧК в училището в с. Чернево.  
 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Обучителен семинар 

 
Пазарджик 
21 февруари 2018 г. 

В сградата на ОблС на БЧК се 
проведе обучение за работа с 
автоматични апарати за измерване на 
кръвно налягане, предоставени за 
осъществяване на съпътстващите мерки 
по Европейската хранителна програма. 

На семинара присъстваха 
отговорниците на всички 18 пункта за 
раздаване на хранителни продукти в 
област Пазарджик. Представител на 

компанията „Самоконтрол” ООД презентира предимствата на апаратите и уникалната, клинично 
доказана Afib технология за мониторинг, регистрираща аритмия в домашни условия.  

През целия период на реализирането на Европейската хранителна програма в област Пазарджик 
се извършват индивидуални и групови консултации на лицата, които получават хранително 
подпомагане. 

С особен интерес преминават дискусиите по темите „Консултиране за балансиран режим на 
хранене“, „Социално значими заболявания“, „Телефонни измами“ и „Подготовка за реакция при 
бедствия“. 
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Кампания “SOS! Здраве!” 
 
Пловдив 
20 февруари 2018 г. 

Доброволци помогнаха на десетки възрастни и 
самотни хора, които посещават социалната 
трапезария в район „Източен”, като проведоха 
първата част от едноседичната кампанията „SOS! 
Здраве!” от проекта „Мобилни социални екипи”. 

Червенокръстците премериха кръвно 
налягане, кръвна захар на над 100 пенсионера и 
дадоха информация за социалната програма. 
Възрастните хора посрещнаха с радост и усмивка 
новата кампания. 

В проекта „Мобилни социални екипи” партньори са община Пловдив, БЧК, УМБАЛ „Свети 
Георги” и компания „Трафик“. Всеки от потребителите има непрекъсната връзка с денонощния кол 
център. Целта е да се приемат сигнали, както и да се оказва логистична подкрепа на абонатите, които 
ще бъдат търсени по два пъти седмично. На телефон 0700 147 44 хората могат  да заявят своите 
проблеми и нужди.  

По график се закупуват изписаните лекарства от личния лекар и се доставят хранителни продукти 
при заявка. Самотните хора се посещават от доброволци, които ги придружават при разходка или у 
дома. Организират се посещения при личен лекар, а при нужда се осигурява и бърз достъп до лечебно 
заведение. 
 

 

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ 

 
Демонстрация по спасяване с хеликоптер 
 

Банско, обл. Благоевград 
24 февруари 2018 г. 

Симулация на спасителни действия с 
хеликоптер беше демонстрирана на 
Бъндеришка поляна от екип на ПСС при БЧК 
- Банско. Целта бе да се покажат реалните 
възможности на въздушното спасяване, 
което се предлага със застраховка 
„Планинска грижа“. 

Медицинският хеликоптер кацна по 
спешност на писта „Томба“, за да окаже 
помощ на пострадал скиор. Мъжът се 
спускал по трасето, когато рязко излязъл 
встрани. От падането скиорът ударил 

сериозно главата си и получил тежки наранявания по тялото. На място веднага са извикани екипи от 
Планинска спасителна служба. Първо до пострадалия пристигнаха спасители на ски, които отцепиха 
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района, а минути по-късно към тях се присъединиха и служители на ПСС с две шейни. След като 
установиха, че състоянието на мъжа е критично и се налага транспортирането му с хеликоптер до най-
близката болница, планинските спасители се 
обадиха на спешния телефон 0800 10 200, за 
да извикат въздушната линейка на „Лев Инс“, 
тъй като пострадалият има застраховка 
„Планинска грижа“. 

Буквално за минути е организирана 
помощ от кризисния щаб на „Планинска 
грижа“ и към мястото излита медицински 
хеликоптер с необходимата животоспасяваща 
техника. Въздушните и наземните екипи 
координират действията си и се обаждат в 
най-близката болница, за да информират за 
състоянието на пострадалия и времето, за 
което той ще бъде транспортиран до 
лечебното заведение. 

Сценарият, разигран на най-известната писта на Балканския полуостров, е написан по 
действителен случай. Хеликоптерът на „Лев Инс“ заедно със спасителите на ПСС е оказал помощ на  
пострадали през миналата година, които благодарение на бързината и отличната координация между 
екипите, в момента са при семействата си. 

Освен транспортиране с хеликоптер, застраховката „Планинска грижа“ дава на любителите на 
зимни спортове и туризъм сигурност в планината и въздушно издирване в случай на нужда.  
 
 

Успешна акция на ПСС 
 

Банско, обл. Благоевград 
февруари 2018 г. 

Брилянтна акция на планински спасители 
на БЧК спаси за минути живота на ски-учител, 
затрупан от лавина в Пирин. Тихомир излязъл 
да кара сноуборд извън пистите, в улеите на м. 
Ечмище, със свой приятел. При спускането му се 
получава „подсичане“ на снега и огромна 
снежна маса го повлича по склона. Приятелят 
му своевременно подал сигнал за инцидента в 
ПСС - Банско. Дежурните на спасителен пост 
Платото Димитър Груйчев и Генчо Топалов 
много бързо пристигнали до мястото. Само за 
няколко минути пострадалият бил откопан в 
безсъзнание, без дишане и слаб пулс. 

След извършените адекватни реанимационни действия от спасителите, дишането било 
възстановено и затрупаният дошъл в съзнание. Дори слязал надолу на собствен ход, придружен от 
спасителите. 

Не е ясно дали лавината е била предизвикана нарочно, за да се спускат по гребена й, или пък е 
паднала заради тежкия сняг. „Лавината е била много голяма - около 400-500 метра, и е чист късмет, че 
колегите бяха наблизо и стигнаха до него бързо. Въпрос на една минута, дори секунди, е било 
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спасяването му. Рискуваха и своя живот", каза завеждащия ПСС - Банско Румен Баряков. Той бе 
категоричен, че изваждане на жив човек под лавина се случва веднъж на стотици хиляди случаи.  

 
 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 

Открит урок по толерантност 

 
София 
23 февруари 2018 г. 

Служители на Бежанско-мигрантската служба при БЧК гостуваха на 2-ро СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ по повод официалния празник на училището. Беше изнесен открит урок по 
толерантност, посветен на бежанска тематика, пред учениците от 8-ми клас и техните класни 
ръководители. 

Децата с интерес и ентусиазъм се включиха в дискусията „Ателие по толерантност“, 
където бяха засегнати въпроси като „Каква е разликата между емигрант и бежанец?“ и др.  

Специален гост на събитието бе д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната 
агенция за закрила на детето и бивш директор на училището. 
 
 
 
 
 
 

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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