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ПРИЗНАНИЕ 

 
Отличие за председателя на БЧК 
 

София 
24 април 2018 г. 

Председателят на БЧК акад. Христо 
Григоров бе удостоен с наградата 
„Сърцето на София“, която се присъжда на 
личности, неправителствени организации 
и компании, заслужили признание с 
творчеството си и обществената си 
дейност в полза на децата на България. 

Десетата юбилейна церемония-
концерт "Различни, но заедно", 
организирана от „Арт център Кърнолски“, 
се проведе в залата на Руския културно-
информационен център в София. 

Призът на председателя на БЧК връчи Таня Михайлова, зам.-министър на образованието. „Чест и 
отговорност е да връча тази награда, защото делото на БЧК, това, което прави в българските училища, 
въвличането на младите хора в благотворителни каузи, е достойно за пример и трябва да се последва“, 
каза Михайлова. 

Акад. Христо Григоров благодари на организаторите за високото отличие и изказа признателност 
към тях за изключително ползотворната работа с децата. „Вече 140 години БЧК е в полза на обществото 
и на хората - навсякъде, за всеки, като основен приоритет е грижата за децата“ – сподели пред 
участниците председателят на БЧК. Той 
подари на домакините на събитието от 
Руския културно-информационен център 
копие на оригиналното издание на 
сборника „Български народни песни” на 
Братя Миладинови. 

Преди началото на концерта в 
Голямата зала на Руския културно-
информационен център бе открита 
благотворителна изложба с творби на 
ученици от  144 СОУ „Народни будители“ и 
деца от ателие „Прегърни ме“. За приноса 
си към инициативата сертификат получиха 
и доброволците на Българския младежки Червен кръст. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 

Дарение за УМБАЛСМ „Пирогов“ 
 

София 
април 2018 г. 

Националната верига 
хипермаркети за детски и бебешки 
стоки, със съдействието на Българския 
Червен кръст, дари на Клиниката по 
детска анестезиология и реанимация 
на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
Мултипараметричен монитор за 
неинвазивно изследване на параметри 
Radical 7. 

Медицинската апаратура ще 
послужи за прецизно, безболезнено и 
щадящо малките пациенти 
проследяване на изключително 
важните в реанимационния процес 
показатели. Всичко това се случва 
неинвазивно, чрез поставяне на сензор 
на ръчичката или крачето. Уникалният 
апарат е от най-ново поколение и е 
толкова широкообхватен, че може да 
подава параметри по време на 
операция или транспортиране както на 
новородени, така и на възрастни 
пациенти. Благодарение на различни 

светлинни, цветови и звкукови индикатори, той сигнализира на анестезиолога или реаниматора 
за промяна в показанията на пациента. 

Дарението беше връчено на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ проф. 
д-р Асен Балтов от Мариан Колев, изпълнителен директор на Хиполенд АД и от акад. Христо 
Григоров, председател на БЧК. 

В знак на благодарност за дългогодишното ползотворно партньорство и с признателност 
за помощта, която Хиполенд оказва всяка година на уязвими български деца, председателят на 
БЧК връчи на г-н Колев почетна грамота. 

Освен медицинската апаратура, Хиполенд АД дари на малките пациенти играчки за 
залите за почивка и развлечение. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
Изключително европейско признание за БМЧК 

 
Бишкек, Киргистан 
27 – 29 април 2018 г.  

По време на 23-та Европейска младежка среща на ЧК/ЧП бяха проведени избори за председател и 
нови членове на Европейския младежки координационен комитет (ЕМКК), бе представен отчет за 
дейността и бяха приети промени в Общите условия, които регламентират работата на Комитета. 

За пръв път представител на БЧК – Мария Христова, председател на БМЧК до 2017 г. и член на 
ЕМКК, бе избрана за председател на Европейския младежки координационен комитет. Комитетът 
управлява Европейската младежка мрежа на ЧК/ЧП и е съставен от 7 доброволци от националните 
дружества от Европа и Централна Азия. 

В качеството си на председател на ЕМКК, Мария Хритова е вицепредседател на 10-ата Регионална 
европейска конференция в Алмати, Казахстан. Речта, с която тя откри събитието, бе изключително 
вдъхновяваща и предизвика фурор в социалните мрежи. Много от участниците споделиха цитати от нея в 
своите профили. 

 
Национално състезание на Детските полицейски управления 
 

София 
26 април 2018 г. 

На територията на НСА „Васил 
Левски“ се състоя финалният етап от 
двугодишната превантивна програма на ГД 
„Национална полиция“, със съдействието 
на Спортната асоциация на МВР и 
Българския младежки Червен кръст. В 
първото национално състезание участваха 
ученици от 24 области. Децата се 
състезаваха в три дисциплини - детска 
полицейска лична защита, безопасност на 

движението по пътищата и оказване на първа помощ. Членове на Младежкия авариен екип към СО на 
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БЧК участваха като съдии и статисти в пунктовете по ПДП. Малките участници от страната решаваха тест и 
оказваха първа помощ на пострадал в битов инцидент. След края на състезанието членовете на МАЕ – 
София, заедно със служители на СДВР демонстрираха как трябва да се действа при пътен инцидент. 

 
Превенция на ХИВ/СПИН 
 
София 
28 – 29 април 2018 г. 

Столичната организация на БЧК 
проведе двудневно обучение, в което се 
включиха 30 младежи-доброволци на 
организацията, педагогически съветници и 
преподаватели по здравно образование от три 
столични училища, специалист-консултант от 
Министерство на здравеопазването по 
програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза”, както и служители към СО на БЧК. 

С този курс започва изпълнението на проект „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.», 
който Столичната организация на БЧК спечели. Целта е да се развият умения за безопасно поведение и 

повишаване на информираността при младите 
хора на възраст от 15 до 25 години, относно 
превенцията на ХИВ/СПИН. Проектът ще се 
реализира в три столични училища - 140 СУ 
„Иван Богоров” / район Връбница /, 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев” / район Витоша /, ПГИЧЕ „Св. 
Методий” / район Красно село /. 

Участниците в обучението се подготвиха 
за провеждане на презентации по темата пред 
ученици от 9-и клас в трите столични училища, 
включени в проекта, и изготвиха заедно част от 
материалите, които ще се използват по време 

на пряката работа с учениците и по време на информационните кампании (информационни флаери, 
стикери, анкети, тениски и др.). 
 

Национална ученическа викторина по безопасност на движението 
 

Етрополе, обл. София 
25 април 2018 г. 

Целта на състезанието „ДА ЗАПАЗИМ 
ДЕЦАТА НА ПЪТЯ - 2018“ е да се изградят 
умения и навици за действие в условията на 
пътното движение и да се формира безопасно 
поведение на пътя. В мероприятието участваха 
ученици от СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе, ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ – Ботевград, СУ 
„Христо Ботев“ – Драгоман, СУ „Васил Левски“ – 
Елин Пелин, СУ „Иван Вазов“ – Своге,                 
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СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Сливница, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ – Самоков и ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ – с. Челопеч. 

Състезанието се проведе под патронажа на Димитър Димитров, кмет на община Етрополе. Гости 
на събитието бяха Росица Иванова, началник на РУО София – регион, Диана Андреева, гл. специалист 
БМЧК в ОблС на БЧК – София, Светослав Кръстев, председател на Националното движение по приложно 
колоездене, Любомир Лазаров, председател на СБА – Ботевград, Росица Иванова, началник отдел 
„Социална политика, спорт и туризъм“ в общинска администрация - Етрополе, представители на 
полицията и др. 

В третия етап от викторината отборите решаваха казус, изготвен от ОблС на БЧК – София, в който 
трябваше да подредят последователността на действията за оказване на първа помощ при пътно 
транспортно произшествие. 

Първо място спечели отборът на СУ „Христо Ботев“ –  Драгоман. На второ се класираха 
учениците от СУ „Христо Ясенов” – Етрополе, а третото място бе за отбора на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ – с. Челопеч. 
 

Ученически състезания 
 
Ямбол 
април 2018 г. 

Областната организация на БЧК 
проведе състезание за ученически екипи по 
първа помощ пред църквата "Свети Николай 
Чудотворец“. То бе официално открито от 
инж. Митко Филипов, директор на 
Секретариата на ОблС на БЧК – Ямбол, който 
поздрави участниците за мотивацията им да 
се включат в хуманната червенокръстка 

инициатива. 
Гергана Георгиева, щатен специалист в ОблС на БЧК, запозна участниците с регламента на 

състезанието, според който всеки отбор преминава през четири пункта. Теоретичните знания на 
участниците и практическите им умения оценяваха съдиите д-р Петя Качулева, д-р Антонина Манчева и 
доброволци на БМЧК, обучени на национално ниво по темата. 

Стойчо Стойчев, зам.-председател на БЧК, връчи грамоти и награди на всички участници в 
състезанието. Победител стана отборът на ОУ „П.Р. Славейков” - Ямбол, на второ място се класира СУ „П. 
Яворов“ - Стралджа, а третото място заеха учениците от СУ „Д-р П. Берон ” - Болярово. 

 
Кърджали 
26 - 27 април 2018 г. 

В Обединения детски комплекс се проведоха 
общинско и областно ученическо състезание „Защита при 
бедствия, пожари и извънредни ситуации“, съгласно 
сключено споразумение между ОблС на БЧК и РДПБЗН за 
извършване на съвместни дейности. 

Представители на Младежки авариен екип – 
Кърджали организираха пункт за ПДП. 

Ученически отбори от Ардино, Джебел, Кирково, 
Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене 
трябваше да решават индивидуални тестове, да 
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демонстрират умения за реакция при бедствие, както и да оказват първа долекарска помощ. 
На първо място в областното състезание се класира екипът на ОУ „Отец Паисий“ – с. Жълтуша, 

общ. Ардино. 
 

Видин 
27 април 2018 г. 

Представители на младежката червенокръстка 
организация участваха в областното състезание „Защита 
при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, 
организирано от РДПБЗН. Те изградиха пункт по първа 
долекарска помощ, където главен съдия бе Момчил 
Петров, гл. специалист в Секретариата на ОблС на БЧК - 
Видин, а доброволци на младежката организация бяха 
статисти. 

Учениците трябваше да се справят с три казуса – 
оказване на помощ на пострадал със счупен крак,  на 
пострадал с обилно кръвотечение и на пострадал с 
охлузни рани. 

Състезанието спечели отборът на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Видин. 
 

Здравословно хранене 
 
Кърджали 
24 април 2018 г. 

В регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ се 
проведе среща–разговор на тема „Психологически 
аспекти на здравословното хранене“ с ученици от 
осмите класове на СУ „Отец Паисий“. Психологът 
Златка Лапанова, член на „Екип 254“ на БЧК запозна 
присъстващите със здравословното хранене и 
здравословния начин на живот. Бяха обсъдени 
начините и техниките на хранене, консумирането на 
нездравословни храни и психологическите проблеми на младите хора, свързани с начина им на живот. 
 
Стара Загора 
30 април 2018 г. 

Младежите от БМЧК проведоха 
обучение на тема „Здравословно 
хранене и здравословен начин на 
живот“ с третокласници от 2 ОУ „П. Р. 
Славейков“ в града. Доброволците 
припомниха на децата хранителната 
пирамида и основните правила, които 
трябва да спазват, за да живеят 
здравословно и пълноценно. Обсъдиха 
режима на хранене при диабет, при 
сърдечно–съдови заболявания, както и 

добри практики за правилен двигателен режим, подобряващ метаболизма. 
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Младежите бяха подготвили кратко филмче и пиеса, с които показаха на децата разликата между 
здравословното и нездравословното хранене. 

 
Световен ден на книгата и авторското 
право 
 
Стара Загора 
22 април 2018 г. 

Доброволците от областната червенокръстка 
организация проведоха в парк „Пети октомври“ 
кампания под надслов „Да четем заедно“. Те 
обсъждаха с децата поуките от любими детски 
приказки, с цел да вдъхновят малчуганите да четат 
повече и да развиват въображението си. 

За минувачите младежите бяха изработили 
плакат и листовки с интересни факти за авторските права. 

 
 

Европейски ден за борба с наднорменото тегло 
 
Стара Загора 
21 април 2018 г. 

Под надслов „Да играем заедно!“ младите 
червенокръстци информираха съгражданите си за 
опасностите от нездравословния начин на живот, 
запознаваха ги с методи за предпазване от него. 

За да провокират желание за движение и 
спорт у децата, доброволците организираха игри с 
топки, въжета и чували. 
 
 

 
 

Помощ за социално слаби 
 
Джебел 
25 април 2018 г. 

Младежите от клуб ,,Да имаш голямо сърце не тежи” 
към ПГ „Руска Пеева“ подариха щастие и радост в дома на 
вдовицата Биляна Максимова от с. Плазище. Доброволците 
сбъднаха мечтата на децата й Бирджан Мустафа и Бенсу 
Мустафа да имат велосипеди, които закупиха със средства 
от благотворителна куклена постановка и от продажбата на 
цветя, отгледани от тях. 
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Смолян 
24 - 25 април 2018 г.  

Ученици от 7-и клас на ОУ "Иван Вазов" 
съвместно с доброволци от клуба на БМЧК, 
осъществиха няколко срещи с деца в неравностойно 
положение. Това им даде възможност да общуват 
помежду си и да споделят за трудностите, с които се 
сблъскват в ежедневието си. Децата получиха 
пакети с хранителни продукти, закупени със 
спестяванията на седмокласниците. Инициативата 
се осъществи със съдействието на Съюза на 
инвалидите в областния град. 
 

 

Обучение на първокласници 
 
Бургас 
26 април 2018 г. 

Доброволци на БМЧК сложиха 
началото на поредица от лекции, които ще се 
проведат с първокласниците в новото 
бургаско училище "Александър 
Коджакафалията". 

Обучението е по програма „Хелфи“ и 
ще бъде осъществено от 6 доброволци, 
разпределени в три екипа, които ще учат 
децата как да оказват първа помощ в случай 
на инцидент. Част от темите по програмата, по които червенокръстците работят, са ужилване, изгаряне, 
навяхване и счупване, кръвотечения и рани, измръзване, загуба на съзнание и др. 
 

Училищни екипи за безопасност 
 

Габрово 
25 април 2018 г. 

Областната младежка червенокръстка 
организация спечели проект „Училищни 
екипи по безопасност”, финансиран от фонд 
за подпомагане и оптимизиране дейностите 
на БМЧК на областно и междуобластно ниво 
„Мисли глобално, действай локално”. 
Основните цели на проекта са осигуряване на 
спокойна и безопасна училищна среда, 
подобряване знанията и компетентността на 
учениците за реакция при пожари, бедствия и 

извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки, оказване на ПДП и първа 
психологична помощ, изграждане на устойчив капацитет от обучени млади хора в помощ на 
училищните ръководства и медицинските специалисти, както и привличане на потенциални нови 
членове на Младежкия авариен екип. 
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Дейностите по проекта стартираха с информационна среща, на която присъстваха сформираните 
училищни екипи и техните ръководители, както и представители на РДПБЗН и Центъра за спешна 
медицинска помощ, които са партньори по проекта. Бяха представени обучителните модули и бяха 
разпределени задачите и отговорностити за провеждане на обученията между членовете на 
Младежкия авариен екип - Габрово и външните експерти към ОблС на БЧК. 
 

Панаир на науките 

 
Стара Загора 
20 април 2018 г. 

Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ организира ден на „Отворени врати“ 
за кандидат-гимназистите. Огромното фоайе на регионалната библиотека „Захарий Княжески“ беше 
препълнено от уникални щандове, на които се представяше по най-оригинален и атрактивен начин 
дейността в клубовете, школите, творческите формации и състави. 

Специално място имаха доброволците на БМЧК, които се включиха с демонстрации по първа 
долекарска помощ. 

С цел да привлекат нови доброволци и членове в своите редици, младежите от БМЧК 
разпространяваха листовки с информация за дейностите на организацията. 

 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Европейски ден на солидарност между поколенията 
 

През 2008 г. Европейският съвет официално приема 29 април за Ден на солидарност 
между поколенията с цел да насочи общественото внимание към нуждата от адекватни 
политики за възрастните хора в ЕС. 

БЧК е пълноправен член на Европейската платформа AGE Platform Europe от 2009 г. и 
активно участва в създаване на политики в тази област на международно ниво.  

Солидарността между поколенията играе ключова роля в развитието на по-
справедливи и устойчиви системи, базирайки се на познанията и опита на по-
възрастните, предадени на младите поколения. 
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София 
27 април 2018 г.  

По повод Деня на солидарност между поколенията служители от Секретариата на Националния 
съвет на Българския Червен кръст засадиха цветя и дръвчета в двора на НУЛЦ на БЧК с. Долни Лозен. 
Така те се включиха в инициативата "Мрежата на доброто", посветена на 140-годишнината на 
организацията. 

 
Ямбол 
април 2018 г. 

Доброволци на БЧК и БМЧК от областния 
град заедно засадиха храсти и дръвчета в 
градския парк. Възрастните напътстваха 
младежите, които с желание се включиха в 
акцията. 

Целта на инициативата е да се насочи 
вниманието на обществото към нуждата от 
адекватни и устойчиви политики за възрастните 
хора в отговор на икономическите, 
демографските и социалните предизвикателства, 
пред които е изправен Европейският съюз днес, а 
солидарността между поколенията има ключова роля за тяхното развитие. 
 

 
 
Смолян 
27 април 2018 г. 

В двора на храм „Св. Висарион Смоленски” 
доброволци на червенокръстката организация заедно с 
граждани засадиха цветя. Инициативата е своеобразен 
призив за приемственост, разбиране и зачитане между 
хората. 
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Добрич 
април 2018 г. 

Доброволци от структурите на червенокръстката 
организация заедно засадиха цветя, дървета и храсти в 
градинките пред административната сграда на БЧК, пред 
складовата база на организацията в с. Победа, и в 
междублоковото пространство на кв. „Югоизток“ в града. 

 
 

Среща между 
поколенията инициираха доброволци от дружество 
“Ветерани“. Целта е да се насърчи взаимното 
разбиране между млади и възрастни хора и да се 
подпомогне преодоляването на наложените 
стереотипи. На 26 април в НЧ „Йордан Йовков-1870“ 
беше представена пиесата „Любовта е...“, на която 
присъстваха над 50 двойки на различна възраст. 

 
 

Кърджали 
април 2018 г. 

Потребителите на социалната услуга Дом за 
стари хора към ОблС на БЧК за пореден път бяха 
посетени от възпитаниците на ОУ „Климент 
Охридски“ и техните преподаватели. 

Учениците споделиха какво са научили за 
здравословното хранене, а възрастните хора щедро 
раздаваха рецепти за народни лекове и отвари, 
които са им помагали дълги години. 

Служителите в дома също се включиха в 
обсъждането на рецепти и полезни съвети, след 
което участваха в обучение на тема: „Емпатия, 
милосърдие, състрадание и общуване“ с лектор Златка Лапанова, психолог и доброволец към ОблС на 
БЧК. 

 
 

Монтана 
27 април 2018 г. 

Ценен опит обмениха доброволци на 
организацията от различни възрасти. Заедно 
обсъдиха теми като работа със смартфон, 
телефонни измами, постовете във фейсбук, 
работа с QR-кодовете и начините за засаждане и 
грижа за цветята. Млади и възрастни установиха, 
че разликата между поколенията не е голяма, и 
че с много смях и добро желание може да бъде 
преодоляна. 
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Разград 
27 април 2018 г. 

Доброволци от областната организация на БМЧК съвместно с потребителите от Дома за стари 
хора - Разград, дружеството на БЧК от с. Островче, клуб „Златна есен“ отбелязаха заедно Европейския 
ден за солидарност между поколенията. 

Председателят на ОблС на БЧК - Разград д-р Мария Пеева поздрави доброволците и подчерта, че 
смисълът на инициативата е да живеем добре заедно, да споделяме с другите, това което знаем и 
можем, и да разчитаме на тях за нещата, които те знаят и могат. 

В градинката пред кметство на с. Островче доброволците засадиха 140 теменужки под формата 
на кръст, по повод годишнината на БЧК. Цветята бяха предоставени от община Разград. 

В областния град младите червенокръстци почистиха пространството около Пантеона в парка и 
бяха последвани от граждани. По-късно, в знак на солидарност, всички заедно засадиха дръвчета в 
двора на ДСХ, с пожеланието плодовете да бъдат споделяни през годините. Празникът продължи със 
спортен полуден. Под ръководството на кинезитерапевт от ДСХ всички играха възстановителна 
гимнастика. 

 
Област Враца 
27 април 2018 г. 

Децата от клуб „Приятели на БМЧК“ при 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Мездра 
помогнаха на възрастните хора за освежаване 
на дворното място около църквата „Св. Георги 
Победоносец“. Заедно със своя ръководител 
Христина Иванова, те помогнаха при 
окопаването, почистването и засаждането на 
цветните площи около православния храм. 

Доброволци на червенокръстката 
организация от всички възрастови групи 

засадиха цветя и храсти и около паметника на Васил Левски. В инициативата участваха деца и младежи 
от БМЧК - Мездра, техни родители, представители на общината, членове на пенсионерски клуб 
„Мездрея“ и от местния клуб на инвалида. 

За поредна година членовете на БМЧК и Приятели на Искърското дефиле към СУ "Св. Климент 
Охридски" – с. Зверино, с ръководител Петя Илиева се включиха в отбелязването на Европейския ден 
на солидарност между поколенията. Заедно с хората от местния пенсионерски клуб "Златица", младите 
червенокръстци посетиха дома на възрастно семейство от селото, което трудно се справя с грижите 
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около къщата. За да напомнят на възрастната двойка, че 
доброто е навсякъде, доброволците направиха цялостното 
почистване на двора, стълбища, обновиха оранжерията и 
засадиха зеленчуци. По повод наближаващия рожден ден на 
домакинята младежите я изненадаха с цветя и празнична торта, 
а за настроение бяха подготвили музикална програма. 

 

Обучение по ПДП на работното място 
 

Ямбол 
26 април 2018 г. 

В учебната зала на областната организация 
на БЧК се проведе курс по първа помощ за 
служители от Центровете за настаняване от 
семеен тип на деца и младежи с увреждания и 
Защитено жилище в града. 

Целта беше участниците да придобият 
знания и практически умения за повишаване 
тяхната готовност по оказване на първа помощ 
при травми, причинени от различни инциденти по 

време на работа с деца и младежи с физически и ментални увреждания. 
Обучителят д-р Петя Качулева акцентира върху най-често срещаните заболявания в детската 

възраст и специфичните подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с различна 
степен на увреждане. 

Всеки участник получи удостоверение за завършен курс по „Първа помощ на работното място”. 
 

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 
Годишна среща на PERCO 
 
Будапеща, Унгария 
18 - 20 април 2018 г. 

Регионалната делегация на МФЧК 
беше домакин на срещата на Платформата на 
Европейските национални дружества на 
Червения кръст и Червения полумесец за 
работа с лица, търсещи закрила, бежанци и 
мигранти. 

Форумът бе открит от Саймън Мисири, 
регионален директор на МФЧК - Европа и Ищван Кардош, генерален директор на Унгарския Червен 
кръст. 

Българският Червен кръст бе представен от Мариана Стоянова, която е втори мандат 
председател на Платформата, заедно с Ашилдур Линет, Исландски Червен кръст. 

Представителите на 24-те Европейски национални дружества, МКЧК и МФЧК обсъдиха Програми 
за социално включване на мигранти и бежанци, ситуацията в Гърция и Италия, дългосрочния престой 
на лицата търсещи закрила в приемателни центрове, оперативното сътрудничество между 
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националните дружества при работа за събиране на семейства, при работа с приемащото общество и за 
финансиране на транснационални проекти. 
 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 
Съвместна тренировка 
 
Варна 
26 април 2018 г. 

Доброволният екип за работа при бедствия и аварии 
съвместно с РУ на ПБЗН за пореден път участва в 
тренировъчна демонстрация по оказване на първа помощ. 

След получен сигнал за пожар в Гранд Мол - Варна, 
доброволци от екипа на ДЕРБАК пристигнаха на място и 
оказваха първа долекарска помощ на „пострадали“ 
посетители в киносалоните на търговския център, които 
преди това бяха изведени от екип на ПБЗН. 

Ежемесечните съвместни тренировки подобряват 
комуникацията между екипите и затвърждават доброто 
партньорство между структурите на БЧК и ПБЗН – Варна. 

 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 
Надграждащ курс за водни спасители 
 
Стара Загора 
26 април 2018 г. 

Областната организация на БЧК проведe 
заключителен изпит за квалификационна степен «Воден 
спасител на открити водни площи и море». Всички 13 
курсисти се справиха както с теоретичните, така и с 
практическите изпитни изисквания. 

Заслуга за отличната подготовка на кандидатите 
имат организаторът Борис Христов, експерт в 
Секретариата на ОблС на БЧК – Ст. Загора и лекторите Стоян Шопов, инструктор по водно спасяване, доц. 
д-р Георги Арабаджиев, национален консултант по анестезиология и интензивно лечение и д-р Ирена 
Вълкова. Член на изпитната комисия от дирекция ВСС на БЧК беше Иван Георгиев. 

 
 

 

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 

mailto:pressoffice@redcross.bg

