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ПРИЗНАНИЕ 
 

Отличия за спасяване на хора в спешни ситуации 
 

София 
28 юни 2018 г. 

 

На специална церемония, Двунационалната търговска камара България - Израел награди за 
усилията за спасяване на човешки животи в спешни ситуации председателя на Българския Червен кръст 
акад. Христо Григоров, проф. д-р Красимир Гигов - главен секретар на Министерството на 
здравеопазването и проф. д-р Камен Плочев - досегашен управител на Националната 
здравноосигурителна каса. 

Президентът на Българо-израелската камара Авиноам Катриели отправи сърдечна благодарност 
към удостоените за тяхната изключителна съпричастност към нуждаещите се от помощ и за 
нееднократната им адекватна и навременна реакция, довела до спасяване на човешки живот. 

Председателят на БЧК прие наградата с думите: „Тази грамота е признателност за доброволците и 
служителите в организацията. Благодаря на Камарата и за дарението от четири линейки, които работят в 
полза на хората от различни градове в страната“. 
 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 
 

Седмица на водното спасяване 
 

Варна 
18 - 22 юни 2018 г. 

Под знака на 90-годишнината от създаването на 
първата водноспасителна служба в България, се проведе 
Седмицата на водното спасяване в морския град. 
Съорганизатори на специалната програма на събитието 
бяха ОблС на БЧК - Варна и дирекция "Здравеопазване" към 
общината, с подкрепата на Медицинския университет. 
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На пресконференция журналистите се запознаха с дейностите по честване на годишнината, 
със специално издадената юбилейна книга „90 години от създаването на ВСС - Варна”, с актуални 
за водното спасяване факти и проблеми. 

В Музея по история на медицината бяха изложени документи, материали и отличия на 
варненската водноспасителна служба, а в Юнашкия салон - първата спортна зала на Варна, бяха 
експонирани табла със снимки, проследяващи цялата история на водното спасяване. 

В надпреварата за работещи спасители участваха отбори от цялото българско черноморско 
крайбрежие. Титлата „първенец“ спечелиха състезателите от Созопол. 

 

По време на единадесетата „Научно-практическа конференция по водно спасяване”, в 
която участваха представители на местната и областната администрация, на институции, НПО, на 
БЧК - Бургас и Ямбол, над шестдесет ветерани на водното спасяване, специалисти и гости, бяха 
представени специално създадения от телевизията на Медицинския университет филм 
„Зелените дяволи на Варна”, историята на ВСС - Варна, актуални проблеми на водното спасяване 
и на профилактиката на водния травматизъм. 

 

От името на кмета на Варна Иван Портних, бяха връчени юбилейни плакети и грамоти за 
принос в развитието на водното спасяване. Зам.-председателят на НС на БЧК Стойчо Стойчев 
получи отличието за Водноспасителната служба на организацията. 
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Нови водни спасители 
 

Хасково 
29 юни 2018 г. 

На проведения заключителен изпит от 
надграждащия курс ”Воден спасител на открити водни 
площи и море”, 20 участници показаха отличини 
теоритични знания и плувни умения и техники за 
спасяване. Представител на БЧК бе директорът на 
дирекция „ВСС“ Антон Налбантов. 
 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на 
наркотици 
 

На този ден - 26 юни, всички хора по света изразяват своята съпричастност и активната си  
позиция в битката с разпространението на наркоманията. 
 

26 юни 2018 г. 
Джебел, обл. Кърджали 

С шествие по улиците на града, доброволци от 
клуб „Да имаш голямо сърце не тежи”, към ПГ „Руска 
Пеева“, отбелязаха Международния ден за борба с 
употребата и нелагалния трафик на наркотични 
вещества. 

На възлови кръстовища те раздаваха изработени 
от тях флаери и информираха гражданите за 
сериозните последици от злоупотребата с наркотици.  

На проведената беседа с деветокласниците от 
ПГ „Руска Пеева“, преподавателката Ваня Енчева, която 
е и зам.-председател на БЧК - Джебел, отбеляза, че 

превенцията трябва да стане ежедневие и да не се допуска у младите хора дори миг колебание за 
посягане към наркотиците. 

 
 

Смолян 
С цел повишаване информираността на 

младежите за рисковете от употребата на психоактивни 
вещества и воденето на активен и здравословен начин 
на живот, доброволци на БМЧК организираха състезание 
под надслов „Превентирай се”. 

В надпреварата се включиха ученици от ЕГ „Иван 
Вазов”, ППМГ „Васил Левски”, ПГИ „Карл Маркс” и ОУ 
„Отец Паисий”. В забавни игри, симулация на шофиране 
с „алкохолни очила“ и с демонстрация за оказване на 
първа помощ те показаха своите знания и умения по 
темата. 
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Инициативата е заключителен етап на междуобластния проект „Превентирай се”, финансиран от Фонда за 
подпомагане и оптимизиране на дейността на БМЧК „Мисли глобално, действай локално”.  

Областната младежка организация на БЧК изказа благодарност на здравната инспекция, на общината и на 
ЕГ „Иван Вазов” за подкрепата на проекта. 
 

 

Габрово 
С образователни игри и демонстрации 

за оказване на първа долекарска помощ 
доброволци на БМЧК и на Младежкия съвет 
по наркотични вещества в града отбелязаха 
заедно Международния ден за борба с 
употребата и нелагалния трафик на 
наркотични вещества. 

Организаторите бяха подготвили 
интересни и забавни игри - „Не се сърди 
човече“ с човешки фигури и с въпроси за 

наркотиците, симулация на шофиране с „алкохолни” очила, демонстрация за оказване на първа помощ, 
тематичен „Дартс – как да помогнем на зависимия”, колело с въпроси, свързани със здравословния начин 
на живот и др. 

Целта бе повишаване информираността на младите хора за рисковете, вследствие употребата на 
психоактивни вещества и популяризиране на възможностите за водене на активен и здравословен начин 
на живот. 

Партньор на събитието бе и районната здравна инспекция – Габрово, чиито специалисти 
измерваха количеството въглероден монооксид в издишан въздух. 

Инициативата е заключителен етап на проект на БМЧК - Габрово „ Превентирай се“, в рамките на 
който през април и май бяха реализирани още две обучения на доброволци на тема „Превенция на 
зависимости“, и лекции в часа на класа в няколко габровски гимназии по метода „връстници обучават 
връстници“. 

 

Ямбол 
По повод Международния ден за борба със злоупотребата на 

наркотици и наркотрафика, младежите от областната червенокръстка 
организация проведоха информационна кампания с мотото „Най-
хубавото място за живеене е светът без дрога!”. 

В училищата те раздаваха информационни материали и 
разговаряха със съучениците си за видовете наркотични вещества и 
вредното им влияние върху организма на човека – силна психическа и 
физическа зависимост, белодробни и сърдечни нарушения, увреждане 
на органи и системи. Доброволците от клубовете в областта бяха 
изработили плакати по темата, които разлепиха в училища, общини, 
спирки и други обществени места. 

 
Кърджали 

Доброволката Дарина Новакова проведе открити уроци по 
превенция на зависимости за ученици от девети и десети клас на СУ 
„Отец Паисий“. Тя ги запозна с видовете наркотични вещества и 
влиянието им върху психическото и физическото здраве на човека. 
 
 



Бюлетин 

 

 

Издание на Българския Червен кръст   5 

Обучение на млади червенокръстци 
 

Шумен 
24 юни 2018 г. 

Славена Трънчева, доброволка на областната 
организация на БЧК, проведе обучение за младежи от 
клубовете на БМЧК на тема „Здравословен начин на 
живот“. Тя представи хранителните вещества, видовете 
заболявания, ползите от здравословния начин на живот и 
хранене. Младите доброволци активно участваха в 
провокираните от темата дискусии. 
 
 
 

Русе 
26 юни 2018 г. 

Областната младежка структура на БМЧК организира 
курс по първа долекарска помощ за доброволци от клуб 
„Родолюбие“ - гр. Борово, който премина при голям интерес. 
Младежите имаха възможност да приложат част от знанията по 
ПДП на практика. 

Обучението е част от дейностите, свързани с 
традиционните инициативи на Военния клуб - Русе през лятото. 
 
 

 
 
 
Стара Загора 
16 юни 2018 г.  

По време на обучение по първа долекарска помощ 
млади червенокръстци научиха как да се справят със силно 
кръвотечение, при счупване на крайник и изгаряне, както и 
какви спешни мерки да предприемат в случай на безсъзнание, 
загуба на пулс и дишане. 

На 23 юни 2018 г., по време на курс по психосоциална 
подкрепа млади доброволци се запознаха с различни техники 
за справяне с емоции, стрес, агресия и разрешаване на 

кофликти. 
Обучението 

включваше теоретична и практическа част, както и игри, 
свързани с темите. 

Лекторът Дешка Манолова представи „Помагало за 
доброволци за провеждане на ателиета по психосоциална 
подкрепа за деца в училище от 4 и 8 клас”, което ще се 
използва при обучение на ученици. Младежите споделиха 
и личен опит при разрешаване на конфликти и справяне с 
агресия в училищна среда. 
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Габрово 
28 юни 2018 г. 

В рамките на проекта „Училищни екипи по безопасност”, ученици от габровските училища 
преминаха обучение „Реакция при бедствия” в РД „ПБЗН” – Габрово. 

С интересни и любопитни факти от възникването на пожарното дело от миналото до наши дни 
старши експертът Гергана Илиева направи презентация на тема „Пожарната безопасност – минало и 
настояще”. 

Учениците се запознаха със Закона за защита 
при бедствия и с Единната оповестителна система – 
връзки за координация и управление. Бяха обсъдени 
възможните бедствия и аварии на територията на 
всяко учебно заведение, в общината и областта, както 
и значението на подготовката, превенцията и 
правилната реакция при възникване на бедствието. 

Обучението завърши със запознаване с 
дейностите на РД „ПБЗН” и с демонстрация на 
екипировка и съоръжения, използвани от 
специализираните екипи. 
 

„Запознай се с БМЧК“ 
 

Силистра 
юни 2018 г. 

Младите червенокръстци организираха 
успешна информационна кампания под надслов 
„Запознай се с БМЧК“, в която се включиха бивши и 
настоящи доброволци от клубовете в Силистра и 
Дулово и членове на ДЕРБАК. Заредени с много 
ентусиазъм за популяризиране на младежката 
структура, доброволците представиха дейностите на 
организацията. 

Рекламни материали получиха всички, които се спряха пред информационните щандове на 
организацията. Малките деца проявиха интерес към демонстрациите по първа помощ, други се снимаха 
пред таблото по здравословно хранене, а най-голямата атракция бе „танцът на пожарникарите“. 

Целта на кампанията беше да се привлекат нови доброволци в структурата на БМЧК. 
 

Проект „Convey“ 
 

Пловдив 
30 юни 2018 г. 

Доброволци на областната организация на 
БМЧК, участвали в проекта “Convey”, в 
партньорство с представители на фондация 
„Джендър алтернативи“, представиха онлайн 
симулативна игра, която ще информира 
младежите за половите стереотипи, 
сексуализацията и негативните ефекти от тези 
явления. 
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Основната идея е насърчаване на равенството между жените и мъжете и предотвратяване на 
сексуалното насилие и тормоза над жени. 

Екипът на проекта се състои от организации в 6 страни на Европейския съюз: CESIE (Италия), 
„Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за борба със сексуалното насилие 
- Корк“ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Общински съвет на Уестминистер 
(Великобритания). 
 

Благотворителна инициатива 
 

Джебел, обл. Кърджали 
26 юни 2018 г. 

Доброволци от клуб „Да имаш голямо сърце не 
тежи” към ПГ „Руска Пеева” приеха поканата на 
родителите на Майра Нурхан да я поздравят по случай 
четвъртия й рожден ден с куклената постановка 
„Приключения в гората”. 

Рожденичката и нейните гости преживяха 
незабравими моменти, потапяйки се в света на 
приказните герои, а родителите им дариха средства, 
които ще бъдат използвани за реализиране на 

следващата инициатива на доброволците „Сбъдни моята мечта”, насочена към деца в риск. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

Ползотворна среща 
 

Разград 
20 юни 2018 г. 

По повод 140-годишнината от 
създаването на Българския Червен кръст, 
доброволци на организацията от Кюстендил 
посетиха БЧК – Исперих. Те бяха сърдечно 
посрещнати от Добринка Русева – 
дългогодишна доброволка, която ги запозна 
със забележителностите в общината – 
къщата с дърворезбите, историко-
археологическия резерват „Сборяново”, 
свещоливницата и др. 

На състоялата се среща между двете червенокръстки организации, председателят на БЧК - 
Исперих Айджан Бейтула и директорът на БЧК – Кюстендил д-р Емилия Кацарска, представиха 
дейностите, които осъществяват и обмениха полезен опит. 

Гостите получиха подаръци от директора на дирекция „Хуманитарни дейности” към БЧК – Исперих 
Исмаил Айдън. 

На раздяла представителите на двете организации си пожелаха здраве и сили, за да работят в 
подкрепа на хората в неравностойно положение. 
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Обучение по европейския проект „MERCI“ 
 

29 юни – 01 юли 2018 г. 
НУЛЦ на БЧК, с. Лозен 

Под ръководството 
на генералния директор 
на БЧК д-р София 
Стоименова бе 
проведено обучение на 
обучители по проект 
„MERCI“, финансиран от 
Европейската комисия. Събитието бе организирано от екип с представители на дирекции МСП, МБ, ВСС, 
ПСС, БМЧК и доброволци от НЕРБАК и ДЕРБАК-София град. Обучени бяха 20 представители на 15 
областни организации на БЧК, вкл. доброволци и служители, работещи при БАК. Учебната програма бе 
разработена съвместно от международните партньори по проекта – Френския, Италианския, Испанския, 
Португалския Червен кръст, БЧК, Европейския офис на ЧК и с подкрепа от Австрийския Червен кръст, 
адаптирана съгласно местната специфика. Фокусът на обучението бе насочен към подобряване на 
реакцията при инциденти на много локации, вътрешната и външна координация, съвместни оперативни 
протоколи за реакция с други организации, принципи на поведение при градски инциденти с висока 
степен на опасност, психосоциална подкрепа на пострадалите и на доброволците, специфика на 
химическите, радиоактивни и биологични опасности. Обучението завърши с мини симулация за 
управление на серии от инциденти. Следващото обучение по програмата ще се проведе през септември 
2018 г. по време на годишното учение на БЧК за работа при БАК. 
 
 

БЧК участва в международна конференция 
 
Созопол 
18 – 23 юни 2018 г. 

Седмата международна конференция по 
картография и географски информационни 
системи се проведе под патронажа на Цвета 
Караянчева, председател на Народното събрание 
на Р България, което е доказателство за 
значимостта на събитието за страната ни и за 
Балканския регион. 

Програмата на конференцията предостави 
възможност да се обхване широк спектър от 

научни и професионални достижения в областта на картографията, географските информационни 
системи и тяхното приложение в конкретни области на живота. 

Българският Червен кръст бе съорганизатор на форума и по време на семинара за ранното 
предупреждение и управлението при кризи участва с презентация, изнесена от Ясен Сливенски, 
директор на дирекция „Мениджмънт на бедствията“. В работата на конференцията се включи и 
Виолета Радева, директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Бургас. 
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Дарение за БЧК 
 

Ямбол 
юни 2018 г. 

На официална церемония президентът на 
Ротари клуб – Ямбол Христо Христов подари на 
председателя на ОблС на БЧК д-р Антоанета 
Антонова симулатор за самоизследване на 
млечна жлеза. Той подчерта, че 
червенокръстката организация, единствена в 
областта, разполага с материална база и с 
доброволци - лекари и психолози, които ще 
проведат обучителни курсове за ранна диагностика на рака на гърдата. 

Дарението беше връчено в присъствието на Веселин Димитров, дистрикт гуверньор 2018 - 2019 на 
България, Стойчо Стойчев, зам.-председател на НС на БЧК, членове на Ротари клуб - Ямбол, доброволци и 
служители на БЧК – Ямбол. 

Г-н Стойчо Стойчев благодари на партньорите за гласуваното доверие и увери присъстващите, че 
БЧК ще реализира ефективно програмата за превенция на заболяванията на млечната жлеза при жените. 

 
 

Подпомагане на многодетни семейства 
 

Русе 
27 юни 2018 г. 

ОблС на БЧК подпомогна с над 40 кг. хранителни 
продукти две многодетни семейства от с. Ценово, по молба на 
зам.-кмета на общината Ваня Игнатова и на председателя на 
общинската организация на БЧК Десислава Атанасова. 

Предоставените помощи са от благотворителната 
кампания „Купи и дари“ на БЧК и „BILLA България“. 
 

 

Помощ за деца в риск 
 

Разград 
юни 2018 г. 

Дарителска кампания в подкрепа на деца от 
уязвими общности инициираха седмокласниците от ОУ 
”Васил Левски”, в която се включиха и ученици от всички 
други класове. 

Събраната от благотворителната инициатива 
сума бе предоставена на директора на ОблС на БЧК д-р 
Милена Кехайова за подпомагане на деца от социално 
слаби семейства от областта по програма „Топъл обяд“. 

От своя страна д-р Кехайова благодари на 
учениците и им пожела да продължават да носят пламъчето на добротата в себе си. 
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Подкрепа на уязвими хора 
 

Варна 
27 юни 2018 г. 

Със среща-разговор общинската организация на БЧК – 
Дългопол, стартира своя проект „Заедно в живота“. 

Целта е доброволци на БМЧК да осигурят психосоциална 
подкрепа на самотно живеещи възрастни хора и на хора с 
увреждания, и да им помагат в ежедневието. 

Иванка Неделчева, председател на общинския съвет на БЧК – 
Дългопол, и ръководител на проекта, представи предвидените 
дейности. Тя изнесе и вълнуваща беседа за 140-годишната история 

на БЧК. Гости на срещата бяха представители на местната власт и на БЧК - Варна. 
 

Рожден ден на социално заведение 
 

Момчилград, обл. Кърджали 
28 юни 2018 г. 

Дневният център за деца с увреждания "Дъга" 
отбеляза 10-ия си рожден ден с незабравим празник и 
много емоции. 

Водещи на тържеството бяха доброволки на БМЧК от 
клуб "Надежда" към ПГТХВП "Св. Св. Кирил и Методий".  

Децата зарадваха своите родители и гостите с песни, 
танци и стихотворения. За изпълненията и за артистичния 
дух младите таланти получиха лакомства и напитки, 
осигурени от спонсори. 

Експертът по младежка дейност Пепа Чолакова връчи от името на ОблС на БЧК - Кърджали, 
поздравителен адрес на директора на Дневния център Ваня Петрова, с пожелание за бъдещи съвместни 
дейности. На малчуганите младежите от БМЧК подариха торта и цветен колаж от снимки, за спомен от 
дългогодишното им приятелство. 

За постоянната подкрепа към специалните деца, директорката награди червенокръстката 
организация и доброволците от клуб "Надежда" с грамоти и ръчно изработени пана от децата и 
служителите на центъра. 
 

Кръводарителска акция 
 
гр. Бяла, обл. Русе 
27 юни 2018 г. 

 
ОблС на БЧК – Русе проведе акция по безвъзмездно и 

доброволно кръводаряване в МБАЛ „Юлия Вревска” – Бяла ЕООД, 
в партньорство с отделението по трансфузионна хематология към 
УМБАЛ „Канев“. От желаещите да дарят кръв само 8 души 

отговаряха на медицинските изисквания за кръводарители. 
Председателят на общинската организация на БМЧК Мирела Панайотова, заедно с млади 

доброволци, изнесе лекция за ползите от кръводаряването. 


