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ВОДНО СПАСЯВАНЕ 
 

Седмица на водното спасяване 
 

Всяка година преди активния летен сезон Водноспасителната служба на БЧК организира 
традиционната седмица на водното спасяване. В цялата страна се провеждат различни 
инициативи за информиране на обществеността относно правилата за безопасно поведение край 
водните площи, за обучените от БЧК водни спасители и за дейностите на организацията по 
намаляване на водния травматизъм, особено сред децата. 
 

София 
6 юни 2018 г. 

На пресконференция в Дома на киното 
председателят на Българския Червен кръст 
акад. Христо Григоров даде старт на Седмицата 
на водното спасяване. Той посочи, че водният 
травматизъм е на второ място след този по 
пътищата. В България при удавяния годишно 
умират около 130 души. Голяма част от 
случаите обаче са в неохраняеми водоеми. 
Подценяване на ситуацията, това е най-честата 
грешка, която води до инциденти.  
Председателят на БЧК подчерта, че има 
достатъчно обучени водни спасители и трябва 
да спазваме техните инструкции, без да 

подценяваме морето, независимо колко добре можем да плуваме. Акад. Христо Григоров пожела на 
всички спокойно лято без инциденти и жертви около и във водоемите. 

 

Председателят на Националната комисия по 
водно спасяване доц. Стоян Андонов заяви, че в 
Седмицата на водното спасяване основният фокус е 
поставен върху децата, тъй като те са най-уязвими и 
не могат да се справят сами. Той подчерта, че с 
помощта на държавните институции и обществените 
организации, Водноспасителната служба на БЧК през 
последните години е направила много по отношение 
на превенцията на водния травматизъм. „Преди 
години говорихме за 250 - 300 удавяния на сезон в 
България. За миналата година бройката е 106, което 
говори за една доста добра превантивна дейност“, 
допълни доц. Андонов. 
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Директорът на ВСС на БЧК Антон 
Налбантов коментира, че от службата не разчитат 
само на Седмицата, посветена на водното 
спасяване, тъй като тя е само част от 
целогодишната им дейност. „Всяка година 
успяваме да обучим близо 50 хил. души, 
предимно деца и ученици. По отношение на 
обучението на квалифицираните водни спасители 
от нашите курсове всяка година излизат средно 
около 1000 - 1200 добре обучени кадри“, каза 
още той. По думите му България се нарежда сред 
страните в Европа с най-добър показател по 
водно спасяване. 

ВСС на БЧК ще продължава приоритетно да насочва усилията си за привличане на нови партньори 
и дарители за осигуряване на по-добра безопасност около водните площи в страната. Най-важната 
бъдеща цел на службата е все повече деца и младежи да бъдат приобщавани към дейностите и 
програмите за превенция на водния травматизъм. 

Във фоайето на Дома на киното бе експонирана 
фотоизложба за водноспасителните дейности на БЧК в 
страната – обучения, работа с деца, спасителни 
операции, помощ при бедствия. Снимките са 
предоставени за благотворителна разпродажба, а 
набраните средства Водноспасителната служба ще 
реинвестира в дейности за ограничаване на водния 
травматизъм. 

Втора поредна година продължава добрата 
практика между Водноспасителната служба към БЧК и 
Дома на киното за провеждане на информационни 
кампании. Всеки понеделник от 11 юни до 31 август, преди инициативата «София Филм Фест за учащи», 
която е в програмата на Дома, зрителите ще имат възможност да се запознаят с дейностите на БЧК и с 
правилата за водна безопасност. 

 
 

Ямбол 
6 юни 2018 г. 

Областната организация на БЧК проведе 
курс по водноспасителен минимум с ученици от 
осми клас. Акцент в обучението бяха основните 
причини в случаите с удавяне, опасностите при 
къпане и плуване в различните водоеми и 
начините за оказване на помощ и самопомощ 
при инцидент във водата. 

С помощта на специалиста по 
водноспасителна дейност към БЧК – Ямбол, 
учениците сами определиха правилата за водна 

безопасност, които задължително трябва да спазват, да се вслушват в съветите на водните спасители на 
морските плажове и плувните басейни, и си пожелаха една незабравима лятна ваканция, наситена с 
много емоции и оптимизъм. 
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Ямбол 
7 юни 2018 г. 

В детска градина „Кольо Тенев“ в с. 
Тенево, община Тунджа, областната организация 
на БЧК организира обучение за децата на възраст 
4 - 6 години, техните учители и възпитатели по 
програмата за превенция на водния травматизъм 
„Дръж под око“ на БЧК.  

По изключително забавен начин, чрез игри 
и демонстрации, специалистът „Водноспасителна 
дейност“ в БЧК – Ямбол, запозна участниците с 
общите правила за водна безопасност, ролята на 
водния спасител и екипировката, по която да го 
разпознават, флаговата сигнализация и елементарни начини за оказване на помощ и самопомощ при 
инцидент във водата. 

Програмата „Дръж под око“ се осъществява за първи път на територията на Ямболска област. 
Целта е малчуганите от детските градини, техните родители и учители да придобият знания и умения за 
безопасно контактуване с водата, и за оказване на помощ при воден инцидент. 

 
 

Велико Търново 
юни 2018 г. 

ОблС на БЧК организира информационна 
кампания и демонстрация на техники на водно 
спасяване на общинския плувен басейн в СУ 
„Емилиян Станев“. 

Доброволци от плувен клуб „Етър“, с треньор 
Петко Шатров показаха на гостите и родителите си 
спасявания със спасителен буй и с плавници, 
хвърляне на спасително въже, изваждане на предмет 
от дъното на басейн и оказване на първа долекарска 
помощ. 

 

Най-малката участничка в демонстрациите 
беше 8-годишната Нелина Николова, която се включи активно във всички дисциплини. 

 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Национално състезание на Младежките аварийни екипи 
 

Още от създаването си през 1921 г., младежката организация на Българския Червен кръст 
изгражда формирования за подпомагане на нуждаещите се граждани при кризисни ситуации. През 
1993 г. започва създаването на Младежки аварийни екипи (МАЕ), от доброволци на Българския 
младежки Червен кръст (БМЧК), които участват в оказването на помощ при бедствия, аварии и 
катастрофи. Към момента в страната има 21 действащи МАЕ, като голяма част от тях през 
последните години се включват в неотложни дейности за преодоляване на последиците от 
наводненията, засегнали страната. 
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София 
9 юни 2018 г. 

В Националния учебно-логистичен център на БЧК - с. Лозен, се проведе IX Национално състезание 
на младежките аварийни екипи на организацията. Официални гости на откриването бяха председателят 
на БЧК акад. Христо Григоров, д-р Славита Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК и кметът на с. 
Лозен Васил Станчев. 

В надпреварата тази година участваха 18 отбора от цялата страна. Съдийска колегия с главен съдия 
проф. д-р Красимир Гигов, главен секретар на Министерството на здравеопазването, оценяваше 
уменията на младежите. 

 

Провокирани чрез специални ситуативни задания, доброволците показаха завидна подготовка по 
първа долекарска и първа психологична помощ, атрактивно демонстрираха спасителни действия при 
промишлени аварии и природни бедствия, техники за транспорт на пострадалите, грижи за нуждаещите 
се, ориентиране, оцеляване в екстремни условия. Бяха проверени и знанията на участниците по 
международно хуманитарно право и мениджмънт на бедствията, за историята, принципите и структурата 
на Международното червенокръстко движение и на Българския Червен кръст. 

В изключително напрегнатата надпревара първото място зае отборът на София - град, последван 
от МАЕ – Пазарджик и МАЕ - Бургас. 
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"Да пазим природата чиста !" 
 

Враца 
27 май - 2 юни 2018 г. 

Доброволците от клуба на БМЧК „Приятели на 
децата“ към ПГ по транспорт „Коста Петров“, с. Борован, 
традиционно се включиха в Националния туристически 
поход „По стъпките на Ботевата чета – Козлодуй – 
Околчица“. Те проведоха акция под наслов "Да пазим 
природата чиста", като раздаваха найлонови чували и 
призоваваха участниците в похода да почистят околната 

среда. Освен това доброволците разказаха на своите връстници историята на червенокръстката 
организация, нейната младежката структура и как могат да станат част от нея. 
 

Световен ден без тютюнопушене 
 

Добрич 
31 май 2018 г. 

ОблС на БЧК в партньорство с Регионалната здравна 
инспекция проведе информационна акция за вредите от 
тютюнопушенето. Доброволците на БМЧК раздаваха на 
гражданите здравно-просветни материали, предлагаха 
дъвки в замяна на цигари и измерваха кръвното налягане и 
теглото на желаещите. 

Младите червенокръстци призоваваха гражданите да се включат активно в борбата срещу 
тютюнопушенето, за да се превърне ежедневието в осъзнато поведение без тютюнев дим навсякъде. 

 
Стара Загора 
31 май 2018 г. 

Доброволци на Българския младежки Червен кръст 
изработиха информационни плакати и дърво от цигарени кутии, 
пълни със цветя и послания, чрез които насърчаваха хората да 
водят здравословен начин на живот без тютюнопушене. 
 
 

Детски празници 
 

Видин 
1 юни 2018 г. 

Областната младежка червенокръстка организация, 
съвместно с Фондация ”Подкрепа за реализация” и “Дамски 
Лайънс клуб Вида“, подкрепени от община Видин, 
организираха за поредна година детски хепънинг 
„Щуроландия” по повод Деня на детето. 

В центъра на крайдунавския парк бяха разпънати шатри 
с различни занимания – спортни игри, арт ателиета, дискотека 
и др. Всяко дете, посетило шатрата на БМЧК, си тръгваше с 
красиво нарисувано лице, с балон или подарък. Доброволки 
грижливо оформяха различни прически на малките дами, като вплитаха панделки в плитките. 
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Добрич 
юни 2018 г. 

В Центъра за обществена подкрепа към БЧК младите 
червенокръстци организираха тържество, което се превърна 
в истински празник за децата. Малчуганите се забавляваха 
чрез много игри, танци и състезания. Всички се зарадваха на 
вкусния обяд и чудесната торта, а ОблС на БЧК подари на 
децата раници, закупени със средства от Турския Червен 
полумесец. Празникът помогна на децата от различни 
възрасти да се почувстват като част от единен екип. 

 

Ардино, обл. Кърджали 
юни 2018 г. 

Доброволци от клуб „От сърце“ към СУ „Васил Левски“ 
организираха детски празник под надслов „Ние се забавляваме 
и по нещичко научаваме“ в детска градина "Слънце". 
Инициативата се реализира в рамките на проект "Информирани 
бъдете, здравословно се хранете" на БМЧК - Кърджали. Чрез 
интерактивни игри доброволците представиха на малчуганите 
видовете хранителни вещества и им дадоха съвети как да се 
хранят здравословно. 
 

Състезание за ученици 
 

Шумен 
6 юни 2018 г. 

Заключителният етап по програма „Детско 
полицейско управление“ се проведе в шуменското 
село Царев брод. Участниците от шестте полицейски 
управления в областта мериха сили във викторина, 
майсторско управление на велосипед с препятствия и 
оказване на първа помощ на пострадал в катастрофа. 
Под формата на забавни игри учениците затвърдиха 
знанията си по безопасност на движението и успешно 
се справиха с поставените им задачи. 

По време на състезанието в двора на 
училището „възникна“ катастрофа с пострадал водач. 
Екип на районната противопожарна служба в Шумен 
помогна за изваждане на „пострадалия“, а 
доброволци на БЧК го изнесоха на носилка. 
Автомобилът се възпламени, а бързата реакция на 
огнеборците по гасене на пожара беше аплодирана 
от всички участници и зрители. На терен се проведе и 

изпит по оказване на първа помощ на пострадал.  
Всички ученици получиха грамота за отлично представяне в надпреварата, подаръци, книжки по 

първа помощ при инциденти на пътя и листовки за безопасно пресичане и управление на велосипед по 
време на лятната ваканция. 

Гости на заключителния етап на състезанието бяха кметът на Шумен Любомир Христов и 
началникът на районното управление на полицията гл. инспектор Илиян Николов. 
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Забавно обучение за най-малките 
 

Русе 
2 – 6 юни 2018 г. 

По интерактивен начин доброволци на 
БМЧК и на Дружество „Майчина ласка“, запознаха 
малчуганите в 6 русенски детски градини с 
основните елементи  при оказване на първа 
долекарска помощ. Децата се потопиха в магията 
на приказката и участваха активно във всички 
игри. 

С грижа за възрастните хора 
 

Казанлък, обл. Стара Загора 
юни 2018 г. 

Доброволци на БМЧК, със съдействието на 
фондация „Национална мрежа Сърце за сърце“ и 
Microlife България проведоха акция под надслов 
„Нормално кръвно налягане – нормален сърдечен 
ритъм – превенция от инсулт“ в парк “Розариум“. 
Кампанията предизвика голям интерес сред 
възрастните хора. 

 

Обучения по първа помощ 
 

Стара Загора 
5 юни 2018 г. 

Няколко обучителни срещи по първа 
долекарска помощ проведоха доброволци на БМЧК с 
ученици от 11-и клас на ГПЧЕ “Ромен Ролан“. Младите 
червенокръстци показаха на свои съученици основни 
правила за осъществяване на контакт с пострадалия, 
пълен преглед на тялото, обработка на рани, видове 
кръвотечения, реанимация на дишане и 
кръвообращение, изгаряне и измръзване. По време на 
практическите занятия учениците имаха възможност да приложат придобитите знания и умения. 
 

Раднево, обл. Стара Загора 
2 юни 2018 г.  

Млади червенокръстци от два клуба на БМЧК 
преминаха обучение по първа долекарска помощ. Те 
научиха как да се справят в ситуации при силно 
кръвотечение, счупване на крайник, изгаряне и какви 
спешни мерки се предприемат в случай на 
безсъзнание, загуба на пулс и дишане. 
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Ямбол 
юни 2018 г. 

ОблС на БЧК проведе двудневен курс за доброволци от 
областта по проект „Първа помощ научи, в демонстрация я 
покажи, и в състезание на ученически екипи по първа помощ се 
включи“. Обучението бе открито от инж. Митко Филипов, 
директор на Секретариата на ОблС на БЧК – Ямбол. 

Лекторът Никола Дойчев, доброволец от БМЧК – 
Пловдив, презентира на участниците основните правила при 
оказването на първа помощ – принципи на обработка на рани, 
кръвотечения и кръвоспиране, изгаряне, измръзване, шок и 
безсъзнание, топлинен удар и др. 

Доброволците имаха възможност да приложат наученото 
по време на практическите занимания и при решаване на казуси, 
свързани с оказване на първа помощ на пострадали при 
различни инциденти. Специално внимание беше отделено на техниките за изкуствено дишане и непряк сърдечен 
масаж. 

Участниците получиха сертификат за успешно преминато обучение. Проектът е финансиран от фонда за 
подпомагане и оптимизиране на дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай локално“. 
 
 

„Информирани бъдете, здравословно се хранете“ 
 

Крумовград, обл. Кърджали 
8 юни 2018 г. 

Доброволци на БМЧК от клуб „Добро сърце“ 
проведоха информационна кампания по здравословно 
хранене в ОУ „Васил Левски“ – с. Звънарка. В рамките на 
два учебни часа всички ученици от V и VII клас се запознаха 
с основните хранителни вещества и получиха полезни 
съвети за разнообразното и пълноценно хранене и 
здравословния начин на живот, включващ редовни 
физически упражнения, балансирано хранене и прием на 
достатъчно количество течности. 

Инициативата се реализира в рамките на проект на 
областната младежка червенокръстка организация, финансиран от фонда за подпомагане и оптимизиране на 
дейностите на БМЧК “Мисли глобално, действай локално“. 
 
 

Приятелство и солидарност между поколенията 
 

Джебел, обл. Кърджали 
6 юни 2018 г. 

По покана на Ваня Енчева, зам.-председател на 
общинската организация на БЧК, доброволките от Екип 254 
към ОблС на БЧК – Кърджали Златка Лапанова, Петя Христова 
и Тони Пашалиева организираха арт ателие за новите си 
приятели от младежкия клуб „Да имаш голямо сърце не 
тежи“ към ПГ „Руска Пеева“. Те показаха на момичетата 
особеностите на техниката „квилинг“ и заедно създадоха 
прекрасни картички. 

Участниците в творческата работилница споделиха, че 
този род срещи спомагат за изграждането на приятелство и солидарност между поколенията. 
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„Превенция на насилието“ 
 

Пловдив, Ямбол 
30 – 31 май 2018 г. 

Доброволци на областните организации на 
БЧК от Пловдив и Ямбол участваха в обучение по 
проект „Стара рана заздравява, лоша дума се не 
забравя“. 

Гергана Георгиева, щатен специалист по 
„Младежка дейност“ към ОблС на БЧК – Ямбол 
разясни на доброволците темата за насилието и 
неговите проявления, признаци и произход, а 
Анелия Петрова, зам.-областен координатор на 

БМЧК – Ямбол, изнесе лекция на тема „Психосоциална подкрепа“. 
По време на курса участниците изготвиха концепция за предстоящо събитие, насочено към темата за 

насилието и неговата превенция. Младежите приеха и план за провеждане на лекции на тема „Психосоциална 
подкрепа“ и за срещи с ученици, с които ще разработят интереактивни ателиета за сплотяване на класа.  

Гост на обучението беше Стели Джамбазова – член на Изпълнителния съвет на БМЧК. Обучението се 
финансира от фонда за подпомагане дейностите на БМЧК „Мисили глобално, действай локално“. 
 
 

Благотворителна инициатива 
 

Джебел, обл. Кърджали 
7 юни 2018 г. 

Доброволци от клуб "Да имаш голямо сърце не тежи” 
към ПГ "Руска Пеева” проведоха акция под мотото "Купете си 
здраве”. Те предлагаха на гражданите набрани и пакетирани от 
тях екологично чисти билки - лайка, мащерка, липа, мента, бял 
бъз и риган. 

Средствата са предназначени за подпомагане на деца в 
риск. 

 

ПРИЗНАНИЕ 
 

Награда за ПСС към БЧК 
 

София 
6 юни 2018 г.  

Наградите „Чиста игра“ за най-резултатните и лоялни 
партньори на кампанията „Да изчистим България заедно“ на 
bTV Media Group за миналата година бяха връчени на 
официална церемония в галерия „Квадрат 500“. 

За активното си участие в акцията на Черни връх 
Планинската спасителна служба на БЧК беше отличена със 
специален приз – „Най-високо почистено място“. Министърът 
на младежта и спорта Красен Кралев връчи наградата на 
директора на ПСС Емил Нешев. 

Всяка година служители и доброволци на Българския 
Червен кръст се включват активно в мащабната инициатива. 

 



Бюлетин 
 

 

Издание на Българския Червен кръст   10 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Обучение на инструктори по Европейския проект “MERCI” 
 

София 
1 - 2 юни 2018 г. 

Международно обучение на тема „Реакция и координирана интервенция при събития на 
множество локации“ беше проведено в НУЛЦ на БЧК в с. Лозен. Представители на партньорските 
организации и гост-експерт от Австрийския Червен кръст обучиха 20 инструктори от петте европейски 
страни. 

Учебната програма за курса бе разработена съвместно от партньорите по проекта – Българския, 
Испанския, Италианския, Френския и Португалския Червен кръст и Европейския офис на Червения кръст в 
Брюксел. Обучението е част от компонента „Изграждане на капацитет“, координиран от Българския 
Червен кръст в рамките на проекта „MERCI“, чиято цел е да подобри реакцията на доброволческите 
организации при оказване на помощ на пострадалите граждани при серии от внезапни инциденти, 
възникващи последователно в градски райони и при повишен риск. 

 

Участниците преминаха следните специфични обучителни модули: „Споделени оперативни 
процедури за реакция“, „Координация и командна верига“, „Вътрешна, междуведомствена и външна 
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комуникация“, „Действия при неочаквани ситуации“, „Психосоциална подкрепа“, „Поведение при 
химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи“, „Симулация на градски инциденти“. 
Експертите и инструкторите от 6 европейски страни, повечето от които доброволци, имаха възможност да 
общуват, да споделят опит и да се информират за добрите практики на работа в организациите – 
партньори. 

Участниците дадоха отлична оценка на проведеното обучение и организацията му от страна на 
БЧК. На основание на дадените препоръки, обучителната програма ще бъде финализирана до края на 
юни, а през следващия месец инструкторите ще проведат обучение на 16 обучители във всяка от петте 
страни – партньори в проекта MERCI. 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Групови консултации по 
съпътстващи мерки 
 

Варна 
юни 2018 г. 

Дружество „Благовещение“ на 
общинската организация на БЧК проведе 
поредица от 6 групови консултации на тема 
„Реакции за пожарна безопасност“ във 
варненския район „Младост“ като част от 
реализираните съпътстващи мерки по 
ОПФЕПНЛ. 

Георги Атанасов, доброволец на БЧК и 
бивш гл. инспектор в областно управление „Гражданска защита“ изнесе лекции и направи 
демонстрации с противогази и пожарогасители. Миланка Тодорова, председател на 
червенокръсткото дружество и медицинска сестра с дългогодишен стаж, представи действия за 
оказване на първа долекарска помощ. 

Участниците в консултациите проявиха голям интерес и изказаха задоволство от 
практическата им насоченост. 
 
Русе 
6 юни 2018 г. 

В Дневния център за възрастни хора 
се проведоха групови консултации по 
Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане, 
финансирана от ФЕПНЛ за 35 ползватели на 
социалната услуга. Бяха представени темите 
„Консултиране за балансиран режим на 
хранене“, „Подготовка за реакция при 
бедствия“, „Консултиране за управление на 
семейния бюджет“ и „Първа долекарска 
помощ“. 
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Кръводарителска акция 
 

Ямбол 
5 юни 2018 г. 

ОблС на БЧК и Отделението по трансфузионна 
хематология към МБАЛ „Св. Пантелеймон“, в 
патрньорство с ръководството на Комплекса за социални 
услуги за деца и възрастни в града, проведоха поредната 
акция за безвъзмездно кръводаряване под мотото 
„Някой се нуждае от твоята кръв СЕГА!“. 
Целта е да се повиши информираността на гражданите за 

безопасността при кръводаряване, да бъдат популяризирани принципите на доброволност и 
безвъзмездност сред обществеността, както и да се привлекат за кръводарители по-голям брой хора в 
активна възраст. 

Като част от Мрежата от добрини, посветена на 140-годишнината на БЧК, областната 
червенокръстка организация си поставя задача тази година да бъдат привлечени 140 безвъзмездни 
кръводарители в организираните местни акции. 
 

БЛАГОДАРНОСТ 
 

юни 2018 г. 
В писмо до председателя на БЧК акад. Христо Григоров, директорът на ОД на МВР – Перник ст. 

комисар Димитър Попов изразява искрената си признателност към червенокръстката организация за 
прекрасното сътрудничество като партньори в Националната програма „Детско полицейско управление“. 
Специална благодарност се изказва на Наталия Минева, директор на Секретариата на ОблС на БЧК – 
Перник, и на доброволци, ангажирани за обучителните занятия на учениците от петте детски полицейски 
управления в града, за професионализма, загрижеността и вниманието. С помощта на проведените 
беседи и демонстрации, младите червенокръстци показаха на децата важността на оказването на първа 
долекарска помощ в работата на полицейските служители. 

„Радостни сме, че с Ваша подкрепа успяхме да вдъхновим децата. Благодарим, че съвместната ни 
работа предизвика голям интерес и позитивно отношение“, се казва още в писмото. 
 
 

5 юни 2018 г. 
Кметът на Брегово инж. Милчо Лалов изпрати благодарствено писмо до председателя на БЧК 

акад. Христо Григоров за предоставените хранителни продукти на социални заведения в общината, което 
ще подобри ежедневното изхранване на бенефициентите. „Изказвам своята увереност, че и в бъдеще ще 
продължаваме да работим съвместно с БЧК в името на нуждаещите се хора“, пише още в писмото. 
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