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СВЕТОВЕН ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ 

 

Червеният кръст „Навсякъде за всеки“ 

 

8 май 2018 г. 
„Преди 190 години, на тази дата, е роден великият хуманист, създателят на международното 

червенокръстко движение, първият носител на Нобелова награда за мир в света - Анри Дюнан. 
Тази година, под надслов «Навсякъде за всеки», над 14 милиона доброволци и близо 500 000 

служители в 190 държави честват своя празник – Световния ден на Червения кръст и Червения 
полумесец. И те наистина са навсякъде - при бедствия, въоръжени конфликти и кризи, при 
необходимост от здравни или социални грижи. Помагат на милиони уязвими хора по света. 

Подходът на глобалната ни мрежа е универсален, мобилизира силата на хуманността, за да 
спасява живота и да облекчава страданията на човечеството. Ние сме национални и международни, 
независими и неутрални, навсякъде за всеки. 

Само след няколко месеца, през октомври 2018 година, Българският Червен кръст ще отбележи 
140 години от своето създаване. 140 години хиляди достойни българи, застанали зад идеите и 
принципите на организацията, са градили нейния авторитет пред българското общество.  
Високо признание за нас е, че президентът на Република България Румен Радев ще бъде патрон на 
годишнината ни. 

От създаването си до сега Българският Червен кръст винаги е изпълнявал своята мисия за 
опазване здравето и живота, за намаляване на страданието навсякъде и за всеки, за подкрепа на хората 
и държавните институции при бедствия, аварии и кризи, при злополука в планината или във водата. А 
нашето общество знае много добре какво прави Българският Червен кръст, защото го правим заедно“. 

Това каза в обръщението си към всички доброволци и служители на БЧК, към партньори и 
дарители председателят на организацията акад. Христо Григоров по повод Световния ден на Червения 
кръст и Червения полумесец. 
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Поздравителни адреси 
 

По повод Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец поздравление до председателя на БЧК 
акад. Христо Григоров, до доброволците и служителите на организацията изпрати министърът на 
здравеопазването Кирил Ананиев. В писмото се подчертава, че в национален план Българският Червен кръст има 
утвърдена политика и дългогодишни традиции в привличането, мотивирането, обучението и насърчаването на 
хиляди хора да работят за неговите каузи. БЧК е верен партньор на държавата в кризисни и бедствени ситуации, 
когато хуманността, милосърдието и солидарността са от решаваща роля за опазването на многобройни човешки 
животи. 

„Бих искал да изразя своята подкрепа към вашия стремеж да създавате добро, с помощта на 
многобройните дейности, осъществявани от младите червенокръстци и популяризирането на благородните им 
дела, достойни за уважение. Каузата, на която всички те са се посветили, а именно – да помагат всеотдайно на 
хората, неоспоримо и категорично е общочовешка и наднационална“, се казва още в писмото. 

*** 
В поздравление до председателя акад. Христо Григоров и до генералния директор на БЧК д-р София 

Стоименова, председателят на УС на БЛС д-р Венцислав Грозев честити Световния ден на Червения кръст и 
Червения полумесец, както и 140-годишнината от създаването на Българския Червен кръст. В писмото се изразява 
увереност, че ползотворното сътрудничество между БЛС и БЧК в областта на профилактичната медицина, за 
укрепване здравето и духа на българските граждани ще продължи и в бъдеще. 

*** 
С писмо до председателя на БЧК акад. Христо Григоров, председателят на сдружение „Ал Шам“ Мохамед Ез 

честити 140-годишнината на БЧК, с благодарност за подкрепата и приятелството, с което организацията ни е дарила 
сдружението още от първите му стъпки. 

„Желаем и през следващите столетия от достойния си летопис Българският Червен кръст да продължи 
благородната си мисия, да включи в редовете си още хиляди млади българи, все така да бъде стожер на 
милосърдието, на човечността и на състраданието, завещани от първоапостолите на червенокръсткото движение в 
християнска Европа и в новоосвободена България!“, се казва още в писмото. 

*** 
Поздравителни адреси до Българския Червен кръст по повод празника изпратиха МВР – дирекция 

„Национална система 112“, Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за 
управление на кризи и реагиране при бедствия, Изпълнителна агенция по трансплантация, народните 
представители от ПП ГЕРБ Даниела Димитрова и Пламен Манушев, Сдружение „Национална асоциация на 
доброволците в Република България“, Ротари Интернешънъл, Община Мизия, Общински съвет по наркотични 
вещества – Благоевград. 

 
 

Празникът в страната 
 

София 
По повод Световния ден на Червения 

кръст и Червения полумесец и 140-
годишнината от създаването на Българския 
Червен кръст, СО на БЧК организира празник 
в знак на признателност към всички 
доброволци и служители на организацията 
за тяхната отдаденост в осъществяване на 
хуманитарната червенокръстка мисия. 
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В сградата на БЧК се срещнаха членове и доброволци на Столичната червенокръстка организация 
и на БМЧК - София, настоящи и бивши служители и партньори. Гости на тържеството бяха акад. Христо 
Григоров, председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова, зам.-генерален директор, директори на 
дирекции в Секретариата на НС на БЧК, партньори от Мото – Пфое. 

 

Празникът започна с финала на играта-пъзел ”Търсачи на история”, посветена на 140 годишнината 
от създаването на организацията. Шест отбора от териториалните организации на БМЧК – Софияпосетиха 
по едно от шестте знакови за БЧК места в столицата – УМБАЛСП „Пирогов”, Докторският паметник, 
Медицинския колеж „Филаретова”, Националния учебен център на БЧК в с. Лозен, Учебния център по 
първа помощ на бул. „Дондуков” и гроба на царица Елеонора в Боянската църква. След разказ за 
историята на всяко място, те получиха по парче от пъзел, изобразяващ логото на БЧК за годишнината „140 
години помагаме заедно”, който успешно сглобиха по време на тържеството. 

Председателят на БЧК акад. Христо Григоров, председателят на Столичната организация проф. 
Здравко Маринов и зам.-генералният директор на БЧК д-р Славита Джамбазова споделиха задоволството 
си от добрата работа през годината и подчертаха, че най-голямото богатство на организацията са нейните 
доброволци. 

Церемонията по връчването на отличията на заслужили деятели на организацията започна с 
награждаването със златен медал „За заслуги към БЧК” на управителите на Мото – ПФОЕ Атанас 
Фурнаджиев и Димо Николов, за дългогодишната съвместна инициатива в помощ на абитуриенти–
сираци, прераснала в успешния съвместен проект „С тениска на бала”. 

За активна дейност през 2017 г. бяха наградени 10 души с отличието „Заслужил деятел на БЧК”, 10 
- с „Отличник на БЧК”, и 7 младежи със значката „Млад отличник”. 

Благодарствен диплом на БЧК за активно и ползотворно партньорство получи д-р Красимир 
Великов, дарител и организатор на „Хранителна банка” в ІV ТЦ. 
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Бяха обявени резултатите и наградени участниците в  проведения трети литературен конкурс сред 
доброволци на организацията „Добрите дела нямат давност – 140 години помагаме заедно”. 

Музикален поздрав към участниците поднесоха солисти от вокална група „Сладки пуканки” и 
група за модерен балет към Националния дворец на децата. 
 
Шумен 

Доброволците от областната 
червенокръстка организация тържествено 
отбелязаха Световния ден на Червения 
кръст и Червения полумесец. По 
централната алея на града те раздадоха 
много информационни материали, свързани 
с червенокръсткото движение. В празника се 
включиха и най-малките приятели на БМЧК - 
второкласниците от НУ „Илия Рашков 
Блъсков“, които получиха балони с 
цветовете на организацията. 

Приветствие към всички червенокръстци направи д-р Николай Чобанов, председател на ОблС на 
БЧК - Шумен. За активна доброволческа дейност, с медал и грамота „Млад отличник", бяха наградени 
Теодора Петрова, Елиф Хасанова, Кати Андреева и Михаил Хуммел. 
 

 
Бургас 

 
В Младежкия културен център се проведе 

семинар на тема "Доброволчеството е яко!", 
организиран от областната организация на БМЧК по 
повод Международния ден на Червения кръст и 
Червения полумесец. 

 
 
 

 

Смолян 
По случай световния празник на 

червенокръсткото движение доброволци на 
Младежкия авариен екип и младежи от 
клубовете на БМЧК в Чепеларе, съвместно с 
РСПБЗН и читалище "Родопска Искра 1880", 
проведоха демонстрация на евакуация и 
оказване на първа долекарска помощ при 
пожар по време на концерт в сградата на 
читалището. 

„Пострадалите“ бяха изведени от 
пожарникарите до мястото на евакуация и 
разпределени от членовете на МАЕ на 
различни пунктове в зависимост от степента на нараняванията и спешността на тяхното състояние, за да 
им бъде оказана своевременна първа долекарска помощ. 
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Разград 
На тържествено заседание, д-р Мария 

Пеева, председател на областната червенокръстка 
организация поздрави доброволците с 
Международния ден на ЧК и ЧП и изказа 
удовлетворение от постигнатите резултати през 
първото тримесечие на годината. Тя връчи 
отличия на 10 млади и възрастни доброволци на 
БЧК – Разград, и им благодари за отзивчивостта, 
подкрепата и всеотдайната им работа. 

Гости на тържеството бяха областният 
управител на област Разград Гюнай Хюсмен и 

директорът на РДПБЗН комисар Емилиян Станев. Областният управител апелира да се привличат млади 
хора към идеите на БЧК, да се възпитават в милосърдие и човечност. „Това е верният път да я бъде 
България, когато даваме по нещо от себе си, за да помогнем на тези, които имат нужда.“ Поздравителни 
адреси бяха връчени от РДПБЗН и от кмета на община Исперих Бейсим Руфад. 

 

Ямбол 
С поредица от инициативи, организирани 

по повод Световния ден на Червения кръст и 
Червения полумесец, под мотото „Навсякъде за 
всеки“ областната организация отбеляза 
празника. Денят започна с тържествено 
поклонение и поднасяне на цветя от доброволци 
и служители на БЧК на паметната плоча на 
Ямболската червенокръстка организация. 

Д-р Антоанета Антонова, председател на 
ОблС на БЧК – Ямбол поздрави членовете, 
доброволците, симпатизантите и партньорите на 
организацията по повод Световния ден на 
Червения кръст и Червения полумесец. 

С отличия на БЧК бяха наградени червенокръстки деятели за принос в развитието на областната 
организация. Вокално-инструментална група „Сантимент“ към НЧ „Съгласие 1862“ - Ямбол, отправи 
специален музикален поздрав към всички червенокръстци. 

 

Русе 
Доброволци от ДЕРБАК, МАЕ, БМЧК и 

дружества на областната организация на БЧК 
отбелязаха Световния ден на Червеният кръст 
и Червения полумесец с атрактивна 
демонстрация по първа долекарска помощ. 

Много млади хора, деца и възрастни 
получиха знания за разнообразните дейности 
на хуманитарната организация. Инициативата 
е част от инициативите, свързани с честването 
на 140-годишнината от създаването на 

Българския Червен кръст. Председателят на ОблС на БЧК проф. Тодорка Стефанова награди 18 
доброволци на Русенската организация на БЧК. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Ученически състезания за защита при кризисни ситуации 
 

Шумен 
3 май 2018 г. 

Ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари 
и извънредни ситуации" на регионално и областно ниво беше 
организирано и проведено от РДПБЗН, в партньорство с 
областната организация на БЧК и община Шумен. 

Участваха пет отбора от Шумен и един от Нови пазар. 
Състезанието премина в два етапа, през които учениците 
демонстрираха теоритичните и практическите си умения в 
ситуации на природни бедствия, химически аварии, пожари и 
оказване на първа долекарска помощ. 

В пункта, подготвен от доброволците на БМЧК – Шумен, 
участниците оказваха ПДП в ситуации с изгаряне, увреждане на 
стави и кости, кръвотечение и др.  

Областното състезание спечели отборът на III ОУ „Димитър Благоев“ - Шумен, който ще участва в 
Републиканското ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации". 

Инициативата завърши с обща снимка в чест на 140 г. от създаването на Българския Червен кръст. 
 

Разград 
4 май 2018 г. 

Зам.-областният управител Евгени Драганов откри състезанието, в 
което участваха ученици от общините Разград, Исперих, Завет, Лозница и 
Цар Калоян. 

Доброволките от БМЧК Мерлин Еюбова и Десислава Илиева бяха 
съдии на пункта „Първа долекарска помощ” и оценяваха знанията и 
практическите умения на участниците. Статист бе малката Йоана, обучена 
по програма „Хелфи”. 

На първо място се класира екипът на ОУ ”Никола Икономов”, който 
ще участва в Националното състезание. Доброволки от БМЧК – Разград 
получиха грамоти и благодарност за доброто си представяне от 
ръководството на ПБЗН - Разград. 

 

Обучение по ПДП 
 

Стара Загора 
април 2018 г. 

Доброволците от областната младежка 
организация проведоха няколко обучителни срещи с 
ученици от 11 и 12 клас на ГПЧЕ “Ромен Ролан“. 

Младите червенокръстци разясниха основните 
правила за оказване първа помощ – осъществяване на 
контакт с пострадалия, пълен преглед на тялото, 
обработка на рани, видове кръвотечения, реанимация 
на дишането и кръвообращението, изгаряне и 
измръзване. По време на практическите занятия 
учениците имаха възможност да приложат придобитите знания и умения. 
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Подкрепа за социално уязвими деца 
 

Пловдив 
5 май 2018 г. 

Младежите от областната червенокръстка 
организация посетиха центъра за настаняване от 
семеен тип "Детска къща", част от Комплекса за 
социални услуги за деца и семейства. 

Това беше първата среща между 
малчуганите и доброволците от БМЧК, на която се 
сприятелиха, като поиграха любими игри на открито 
- футбол, криеница, "Кобра" и др. 

Едно от децата в центъра подари на доброволците свои рисунки. 
Предстоят разнообразни съвместни дейности, част от проекта на БМЧК - Пловдив " Споделени 

усмивки", който се осъществява благодарение на Фонд за подпомагане дейностите на БМЧК "Мисли 
глобално, действай локално". 
 

Благотворителна инициатива 
 
Джебел, обл. Кърджали 
май 2018 г. 

Младите доброволци от клуб „Да имаш голямо 
сърце не тежи” към ПГ „Руска Пеева“ проведоха 
поредната си фондонабирателна кампания като 
разпродадоха отгледаните от тях декоративни и 
лечебни растения. 

По предложение на членовете на клуба, с 
набраните средства ще бъде реализирана 
традиционната им благотворителна инициативата 
„Топъл обяд“. 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Благотворителен бал 
 

Видин 
април 2018 г. 

Областната червенокръстка организация, 
съвместно с Дамския Лайънс клуб „Вида”, проведе 
благотворителен бал в помощ на абитуриенти–
сираци и полусираци. 

На събитието присъстваха над 100 души, 
представители на държавни институции, социални и 
здравни заведения, неправителствени организации, 
партньори и др. 

Със събраните средства ще бъдат 
подпомогнати 18 абитуриенти–сираци и полусираци от общините Видин, Ново село и Белоградчик. 



Бюлетин 
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Дарение от Швейцария 
 

Видин 
април 2018 г. 

ОблС на БЧК получи за пореден път хуманитарна 
помощ от Анита Хамер, която съдържа легла, шкафчета, 
столове, маси и др. По желание на дарителката те ще 
бъдат предоставени на Дома за стари хора "Св.Василий 
Велики" в гр. Кула, обл. Видин. 
 

Червенокръстки проекти 
 

Варна 
май 2018 г. 

В ОблС на БЧК постъпиха 7 проекта за 
психосоциална подкрепа, в т.ч. от 4 общински 
организации /Провадия, Дългопол, Ветрино и 
Вълчи дол/ и 3 от дружества на БЧК в общинска 
организация Варна. Всички те са разработени през 
април с методическата помощ на Секретариата на 
БЧК - Варна, а през май комисия от областната 
структура започна тяхното оценяване. Одобрените 
проекти ще се реализират от червенокръстките 

структури и доброволците, с цел подкрепа на групи в уязвимо положение. 
Съдържанието на проектите приоритетно визира насърчаване на хуманността, толерантността и 

изграждане на култура на социално включване сред децата, младежите и възрастните хора. 
Червенокръстците поемат предизвикателството да станат приятели на децата и младежите в няколко 
Центъра за настаняване от семеен тип на Комплекса за социални услуги за деца и младежи в града, 
като им дарят внимание, обич и ги подкрепят в ежедневните дейности. 
 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 
 

Общинско учение 
 

Бяла, обл. Русе 
април 2018 г. 

Областната организация на БЧК участва в 
учение на тема „Действие на Общински щаб за 
координация при СНАВР, взаимодействието и 
координацията със съставните части на Единната 
спасителна система при опасност от наводнение 
на населени места в общината при високи 
критични нива на р. Янтра на територията на община Бяла“. 

В занятието се включиха доброволци от ДЕРБАК, МАЕ и БМЧК - Бяла, както и служители от 
Секретариата на ОблС на БЧК, които бяха ангажирани главно в разгръщането на пунктове по първа 
долекарска помощ и за психосоциална подкрепа. 

Представители на румънските общини Гръдинари и Малу участваха също в учението. 



Бюлетин 
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ОблС на БЧК – Русе получи благодарност за оказаното съдействие от Димитър Славов, кмет на 
община Бяла и от Ивелин Димитров – ОУПБЗН. 

 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 
 

Нови водни спасители 
 

Ямбол 
4 май 2018 г. 

Със заключителен изпит приключиха курсовете за 
„Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и 
„Воден спасител на открити водни площи и море”, 
организирани от ОблС на БЧК. 

Курсистите трябваше да демонстрират теоретични 
знания и практически умения, усвоени по време на 
обученията. Всички единадесет кандидати за бъдещи 
водни спасители се справиха успешно. 

Изпитната комисия бе в състав: Георги Славов, 
представител на дирекция „Водноспасителна служба” в НС на БЧК, Огнян Николов, инструктор по водно 
спасяване, д-р Георги Манчев, анестезиолог и Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна 
дейност“ в Секретариата на ОблС на БЧК – Ямбол и председател на комисията. 

 

Превенция на водния травматизъм 
 
Разград 
май 2018 г. 

Учители от началния курс в училища от Разград, Исперих, 
Цар Калоян и Завет участваха в методическо обучение по 
превенция на водния травматизъм. 

Курсът откри Милена Кехайова, директор на Секретариата 
на ОблС на БЧК - Разград, която благодари на присъстващите за 
участието им и подчерта традиционно добрите резултати от 
провеждането на обучения по превенция на водния травматизъм 
за деца и младежи в областта. Тя подчерта, че програмата на БЧК 
„Приятели с водата“ е широко застъпена в училищата, 
благодарение на подкрепата на областната администрация, РУО и 
медицинските специалисти и учителите от училищата. 

Обучител бе Майа Антова, гл. експерт в дирекция „ВСС” на 
БЧК. Тя представи програмата и сподели и добри практики и опит на други червенокръстки организации. 

 
 

 

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране” 
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