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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Официално връчване на „Кристалния кораб“ 

 
София 
януари 2018 г. 

Председателят на БЧК акад. Христо Григоров връчи на 
американския посланик в София Ерик Рубин присъдената от журито на 
17-ия международен фестивал на червенокръските и здравни филми - 
Варна най-висока награда „Кристалния кораб“ за документалния филм 
на САЩ „Завийте наляво: Преживейте невероятното“. 

По време на срещата председателят на БЧК и посланикът на 
САЩ у нас обсъдиха редица хуманитарни предизвикателства и 
набелязаха бъдещи съвместни дейности. 
 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 
БЧК получи дарение за програмата „Топъл обяд“ 
 

София 
12 януари 2018 г. 

Кока-Кола ХБК България и верига супермаркети Фантастико събраха 27 840 лв. в полза на 
Програма „Топъл обяд“ на БЧК в кампанията „Готви с Кока-Кола и Фантастико“, проведена в обектите 
на хранителната верига. 
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Символичен чек за дарените средства беше връчен на акад. Христо Григоров, Председател на 
БЧК, от Ива Николова, финансов директор на Фантастико, и от Светослав Атанасов, изпълнителен 
директор на Кока-Кола ХБК. 

Председателят на БЧК благодари за оказаната подкрепа и заяви, че тази финансова помощ ще 
осигури безплатна храна в училище на още 350 нуждаещи се деца в неравностойно положение от 
областите Ямбол и София. 

През месеците октомври и ноември 2017 г. Кока-Кола ХБК България и Фантастико организираха 
активираща благотворителна кампания за набиране на средства в помощ на БЧК. 

Успехът на „Готви с Кока-Кола и Фантастико“ се дължи на големия интерес от страна на 
клиентите на търговската верига, за което БЧК изказва своята най–сърдечна благодарност към 
организаторите и потребителите. 

 

Поредна успешна коледна кампания на БЧК и Самекс ЕООД 
 

От 9 ноември 2017 г. до 3 януари 2018 г. се проведе 
съвместната коледна кампания на БЧК и Самекс ЕООД 
(представител на веригите KFC, Dunkin Donuts и Nordsee) по 
програма „Топъл обяд“ на БЧК. Инициативата бе част от 
международната програма на KFC „Add Hope”. 

За седма поредна година двете организации обединиха 
усилията си, за да осигурят средства за безплатен обяд в училище за 
деца на самотни родители, от социално-слаби семейства и сираци. 

Благодарение на активността на служителите във всички 
ресторанти на KFC, Nordsee и Dunkin’ Donuts в цялата страна, 
набраните тази година средства от клиентите на заведенията са 67 
600 лв. Компанията даряваше средства чрез отчисления на % от 
продажбата на собствени  продукти и чрез касов бутон „Дарение“от 
клиенти на заведенията. 

До момента, за 7 години, Самекс ЕООД е предоставил в 
помощ на уязвими деца 356 823 лв.  

Благодарим на клиентите, служителите и ръководството и на 
фирмата-партньор за съпричастността и хуманния им жест!  

 
 

БЧК и клиентите на Кауфланд отново осигуриха 
безплатен обяд на нуждаещи се деца 
 

На 8 януари 2018 г. приключи съвместната благотворителна 
коледна кампания на БЧК и „Кауфланд България” за набиране на средства 
за осигуряване на безплатен обяд в училище на нуждаещи се български 
деца – сираци, безпризорни, деца на самотни родители и деца от бедни 
семейства. Клиентите на компанията имаха възможност да направят 
своето дарение в благотворителните кутии на БЧК, поставени във всички 
магазини от веригата на територията на цялата страна. 

„Кауфланд България” подкрепя Програма „Топъл обяд” на 
Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст 
вече 9 години. Набраните средства са в размер на 25 804 лв.  Каузата вече 
е разпознаваема от клиентите на търговската верига и през последните 3 
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години размерът на даренията  значително нараства в сравнение с набраните средства при 
стартирането на съвместната инициатива. Най-много са дарявали клиентите в София (над 8 046 
лв.), а в Стара Загора , Кюстендил и Варна даренията са по над 2 000 лв. 

До сега „Кауфланд България” чрез своите клиенти е дарил 322 897 лв. за благородната 
кауза. 

Програмата, която се реализира за 14-а поредна година до момента е осигурила безплатен 
обяд в училище на 14 500 нуждаещи се деца от цялата страна. 
 
 

Благотворителна кампания „Купи и дари“ 
 

Варна 
януари 2018 г. 

В благотворителната 
кампания, която се реализира 
в партньорство между БЧК и 
„BILLA България“ ЕООД, в полза 
на уязвими граждани, 
социални институции и услуги 
в общността, варненци дариха 
в магазините „Била“ 4407 бр. 
трайни хранителни продукти 
на общата стойност 6274,34 лв. 

БЧК Варна ги предостави 
на 461 социално слаби лица и 16 институции/социални услуги в общността, за което вече са 
получени 9 благодарствени писма от индивидуални бенефициенти, от ДСХ, Приюта за временно 
настаняване, КСУДС, ЦСРИ и др. 

Под мотото „Станете част от дарителите през 2018 г.“ на 18 януари, от 17 до 19 ч., в два от 
магазините БИЛА във Варна, 8 доброволеца на БЧК ще популяризират дарителската кампания 
чрез раздаване на агитационни материали и чрез директни контакти с клиентите и с екипа на 
търговските обекти! Избраните магазини са с по-ниски показатели на дарителска активност 
спрямо останалите в града. 
 
 

Дарение на БЧК за социално слаби 
 

Бяла Слатина 
3 януари 2018 г. 

В писмо до акад. Христо Григоров, председател на БЧК, се изказва сърдечна благодарност 
от кмета на община Бяла Слатина, от ръководителя на проекта „Център за социално включване 
„Аз и моето семейство“ и от екипа на Центъра за получено дарение от Българския Червен кръст. 
Предоставените 5 кашона дрехи, обувки, аксесоари, детски играчки, рекламни чаши и шевни 
комплекти са предназначени за подкрепа на деца и семейства в риск, потребители на центъра. 
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ПРИЗНАНИЕ 

 

Отличие за БЧК 
 

Ямбол 
декември 2017 г. 

Областната организация на БЧК 
получи награда в категория „Социална 
инвестиция“ от конкурса „Инвеститор 
на годината”. Отличието се присъжда за 
направена инвестиция от 1 млн. лв за 
материална база, учебни зали, 
техническо оборудване, транспортни 
средства и инвестиция в обучителни 
програми на БЧК, проект с 
изключително голяма добавена 
стойност. Конкурсът популяризира 
фирмите и организациите с принос към 
икономиката на област Ямбол и 
социално-икономическото развитие на 
региона. 

На официалната церемония за 
връчване на наградите в Областна 
администрация Ямбол присъстваха 
Стойчо Стойчев, зам.-председател на 
БЧК и председател на БЧК - Ямбол, и 
инж. Митко Филипов, директор на ОблС 
на БЧК. 

В категория „Социална 
инвестиция“ бяха отличени фирми и 
обществени организации, които работят 
в полза на обществото, подпомагат най-
уязвимите хора и реализират проекти, променящи цялостната обществена и инвестиционна 
среда в област Ямбол. 

Инж. М.Филипов благодари за присъдената награда и доверие към БЧК, като заяви, че това 
е награда за труда на хилядите доброволци, членове и симпатизанти, че това е голяма чест и 
отговорност за ямболската червенокръстка организация. Той изрази желание и готовност 
партньорството с държавата при оказване на грижи за най-уязвимите лица от областта да 
продължи и в бъдеще. 

Наградата е доказателство, че БЧК – Ямбол е социално активна и отговорна организация, 
чийто пример и дейност водят до нов устойчив социален модел на взаимоотношение между 
държавна власт, местна власт и бизнес. 
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БЛАГОДАРНОСТ 

 

Признание за професионализма на служители на БЧК 
 
София 
5 януари 2018 г. 

Посланикът на Великобритания у нас г-жа Ема Хопкинс изразява своята благодарност на 
Българския Червен кръст за проведеното обучение по „Първа помощ“ и „Противопожарна безопасност“ 
на служителите от Британското посолство. 

В писмото се изтъква високият професионализъм на д–р Пенчо Пенчев, водещ на обучението. 
Всички служители са единодушни, че придобитите знания са изключително полезни за тяхната 
безопасност и тази на близките им. 

От посолството благодарят за гостоприемството и на екипа на Националния учебен център на БЧК 
в Лозен. 

 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Отчетни събрания на клубовете на БМЧК 
 

Ямбол 
12 януари 2018 г. 

В залата на областната 
организация на БЧК – Ямбол се 
проведе Общо събрание на 
младежките клубове от областта. 
Гости бяха Стойчо Стойчев – зам.-
председател на НС на БЧК и 
председател на БЧК - Ямбол; 
Димитър Андонов – член на ОблС 
на БЧК и делегат на събранието; 
Стели Джамбазова – член на 
Оперативното бюро на БМЧК и 
делегат на събранието; инж. Митко 
Филипов – директор на ОблС на 

БЧК – Ямбол; Диляна Димитрова – експерт Социални дейности и комуникации в дирекция БМЧК; 
Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОблС на БЧК – Ямбол и журналисти. 

Председател на събранието бе Анелия Петрова. Отчетът на организацията бе представен по 
интерактивен начин чрез аудио-визуален клип. Гостите дадоха много добра оценка за работата на 
областната организация на БМЧК- Ямбол, като акцентът беше върху доброто организационно развитие 
на младежката структура и функциониращите 14 клуба в цялата област. 

Зам.-председателят на НС на БЧК Стойчо Стойчев специално поздрави младежите за 
иновативния начин на представяне на отчета им. 

Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха единодушно отчета и плана за дейността 
на организацията за 2018 г. 
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Силистра 
13 януари 2018 г. 

Всички делегати от четирите клуба на младежката червенокръстка организация в Силистра и 
Дулово участваха в отчетното годишно събрание. 
 Гости на събитието бяха Деница Баръмова – директор на дирекция БМЧК, Маргарита Касабова – 
директор на Секретариата на ОблС на 
БЧК - Силистра, доброволци на 
младежката организация и 
журналисти. 
 Бяха приети отчетът за 2017 г. и 
планът за дейностите през 2018 г., 
представени от областния 
координатор Рая Радоева и Хатидже 
Сали – делегат от клуба в Дулово. В 
отчета беше отбелязано, че 
динамичността на процесите е довела 
до възстановяване на дейността на 
клуба в Дулово и временното 
преустановяване на дейността на 
клуба в Тутракан. В анализа Рая 
Радоева отбеляза, че в голяма степен това е свързано със смяната на поколенията и с недостатъчния опит 
на ръководството по привличане и задържане на нови доброволци. Въпреки това, в отчета се отразява 
една сравнително богата дейност, като особено голям е броят на обучените по първа помощ. 
 Деница Баръмова поздрави делегатите и новоизбраното ръководство, като потвърди, че 
процесите на намаляване броя на ангажираните в доброволческа дейност са тенденция и в световен 
мащаб. За сметка на това, по-малкият брой доброволци може да доведе до по-качествена експертиза и 
отдаденост на каузата. Д. Баръмова изрази надежда, че БМЧК Силистра има идеи, които да облече във 
форма и да кандидатства и през 2018 г. за финансиране от Националния фонд. 
 Маргарита Касабова отбеляза че, организацията отново стабилизира своето институционално 
развитие и изрази надежда, че през 2018 г. този процес ще продължи, за да се запази мястото на водеща 
младежка организация сред останалите младежки структури в силистренска област. 
 Общото събрание направи и частичен избор за довършване на овакантен мандат, като за нов 
заместник-областен координатор беше избран Виктор Димитров, който ще бъде делегат на Националния 
събор на БМЧК. Вероника Николова беше избрана за негов подгласник. 
 
 

Бургас 
13 януари 2018 г. 

24 делегати от Бургас и общините 
Карнобат, Айтос, Царево, Сунгурларе и 
Несебър отчетоха дейността си за 
изминалата 2017 г. Те приеха и плана за 
работа през 2018 година. Гости на 
събранието бяха Виолета Радева, директор 
на ОблС на БЧК-Бургас, Диляна Димитрова, 
специалист в дирекция БМЧК, Златка 
Атанасова, специалист в ОблС на БЧК-Бургас 
и Кремена Ватева, доброволец и журналист. 
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Успешна и много динамична беше изминалата 2017 г. за младежите червенокръстци. Проведени бяха 
14 специализирани обучения за 249 доброволци на организацията. По време на фондонабирателните 
кампании младежите успяха да съберат повече от 7200 лв. 

През 2017 г. те изнесоха 154 лекции в училищна среда, като обхванаха повече от 2100 ученици, 
информирайки ги за първата помощ, превенцията на HIV/СПИН и репродуктивното здраве по метода 
„връстници обучават връстници“. 

Членовете на БМЧК-Бургас са обединени в 13 клуба, от които 7 на територията на община Бургас, 
а другите 6 – в останалите общини. Младежите работят усилено по приоритетни за организацията 
дейности – Първа долекарска помощ, Здравна просвета и превенция на значими забоялвания, 
Социално помощна дейност в полза на социално слаби лица и деца в риск, както и възпитаване на 
младите хора в дух на хуманност и милосърдие. 
 

ПДП за ученици 
 

Шумен 
8 януари 2018 г.  

В СУ „Сава Доброплодни“ се проведе обучение на тема: Първа долекарска помощ. Обучител бе 
Кирил Кирилов, доброволец от БМЧК Шумен, който запозна учениците от 9 В клас с базисни знания по 
темата. 
 

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ 

 

„Безопасност в зимната планина“ 

 
София 
10 януари 2018 г. 

Софийският отряд на Планинската спасителната служба организира лекция в централата 
на БЧК относно опасностите, които крие зимната планина. Събитието бе открито от Стоян 
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Стоянов, началник на отряд „София“, който запозна аудиторията с историята на ПСС. Интересът 
на многобройните присъствали любители на планината беше голям. 

Последвалата дискусия включваше теми, свързани с безопасното поведение и 
пребиваване в планината при зимни условия: Метеорология в планините, Лавинна безопасност, 
Първа долекарска помощ, Екипировка. 

 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Световен ден на думата „Благодаря“ 
 

Кърджали 
11 януари 2018 г. 

Ръководствата на Дом за стари хора към 
ОблС на БЧК и на Хоспис „Червен кръст“ 
организираха интересна и полезна инициатива 
за своите бенефициенти – посещение на 
курсисти от салона за красота на Азизе 
Мустафа, които се погрижиха за косите им, а 
на някои от тях направиха прически. 

В началото на януари бяха отпразнувани 
рождени и именни дни, като всички възрастни 
хора се почерпиха и си пожелаха здраве и 
късмет през годината. 

 
 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 
 
БЧК осигури безопасност на ритуалите на 
Богоявление 
 

София 
6 януари 2018 г. 

Спасителното звено към дирекция Водноспасителна 
служба на БЧК бе част от празничния водосвет, организиран 
от Столична община и ритуала с хвърлянето на Светия кръст 
в езерото на кв. Дружба. В надпреварата в ледените води 
участие взеха 60 души. За тяхната безопасност следяха 5 
спасители с лодка. 

 
 



Бюлетин 
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Със съдействието на Столичния съвет на БЧК бяха осигурени 2 пункта с топли напитки за 
всички хора, дошли да наблюдават събитието. 
 
 

Видин 
6 януари 2018 г. 

 
Във водите на Дунав край градския плаж „Баба Вида” беше хвърлен Богоявленският кръст 

пред погледите на стотиците видинчани, дошли да наблюдават ритуала. Въпреки високото ниво 
на реката и тази година десетки ентусиасти участваха в надпреварата за изваждане на кръста от 
ледените води. 

 

 
Както всяка година доброволците на областните организации на БЧК и БМЧК взеха участие 

при обезпечаване на празника. Оборудвани със спасителни жилетки и буйове, четирима 
спасители от водноспасителния отряд на ДЕРБАК - Видин влязоха в реката, за да осигурят 
безопастността на всички участници в ритуала. Над 30 доброволци на БМЧК – Видин раздаваха 
топъл чай и одеяла. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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