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БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 
"Пожарникар на годината" – 2017 

София 
6 февруари 2018 г. 

За 23-ти път МВР 
награди пожарникарите, 
които през миналата година 
с делата си са успели да 
помогнат на десетки хора. 

Високото отличие 
беше присъдено на главен 
инспектор Боян Кондуров - 
началник на РСПБЗН –
Благоевград, за справянето 
със ситуацията в района на 

Кресна, където през лятото на миналата година след огромен пожар изгоряха хиляди декари 
гори. 

Награда за героизъм получи младши експерт Здравко Апостолов, началник на дежурна 
смяна в ПБЗН – Сандански, който извади от 70-метрова пропаст трима души, пропаднали с 
автомобила си. 

Стефан Балабанов, заместник-министър на МВР, поздрави всички наградени от името на 
вътрешния министър Валентин Радев. Той заяви, че ръководството на МВР ще подкрепя не 
само служителите на ГДПБЗН, но и 3000-те доброволци, които всяка минута са готови да се 
включат в потушаване на пожари. 

На церемонията се проведе и търг за 
детска рисунка, средствата от който ще отидат за 
подпомагане на 43 деца на загинали и 
пострадали пожарникари. 

Българският Червен кръст беше 
представляван от д-р София Стоименова, 
генерален директор, която връчи на комисар 
Николай Николов, директор на ГД ПБЗН, 
поздравителен адрес и изказа удовлетворението 
на ръководството на БЧК от изключително 
ползотворното сътрудничество между двете 
институции. 
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Европейски ден на телефон 112 
София 
9 февруари 2018 г. 

По повод 10-та годишнина от 
въвеждането на Единния европейски номер за 
спешни повиквания 112, в присъствието на 
много гости и засилен медиен интерес, смесен 
екип от ДЕРБАК – София и МАЕ – София, 
съвместно с представители от Единната 
спасителна система демонстрираха своите 
възможности по оказване на първа долекарска 
помощ на пострадали при възникване на 
различни бедствени ситуации. 

На събитието присъстваха д-р София 
Стоименова, генерален директор на БЧК, Ясен 
Сливенски, директор на дирекция 
„Мениджмънт на бедствията”, Емил Нешев, 
директор на дирекция ПСС, представители на 
ръководството на МВР и директорите на 
главни дирекции в МВР. 

Своите умения показаха също ГД 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението”, СД „Пожарна безопасност и 
защита на населението”, СДВР, КАТ, ЦСМП - 
София и Столична община. 

След приключване на демонстрацията, 
екипът от Столичната организация на БЧК се запозна с дейността на операторите на тел. 112 и Центъра 
за аерокосмическо наблюдение. 
 
 

Доброволци се обучават по ПДП и ППхП 
 
Тунджа, обл. Ямбол 
януари 2018 г. 

Обучението за членове на доброволното 
формирование се осъществи по предложение на 
ръководството на общината и имаше за цел 
участниците да придобият знания и практически 
умения за оказване на помощ на пострадали при 
пожари, бедствия и извънредни ситуации. 

Двудневният курс е съобразен с учебната 
програма, утвърдена от Академията на МВР и е част 
от подготовката на специализираните екипи за 
действие при кризи, изградени към общините. 

Обучители на БЧК - Ямбол запознаха 
участниците с принципите и целите на първата 
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помощ, с елементите на спасителната верига, подхода към пострадали хора, осигуряване на лична 
безопасност, основни жизнени показатели, техники за съживяване и др. 

Специално място бе отделено на техниките и важността от оказване на първа психологична 
помощ и психосоциална подкрепа на пострадали при кризисни ситуации, действия и взаимодействие 
на специализираните екипи, оказващи помощ на терен. 

 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Обучение на доброволци по ПДП 
София 
6 – 7 февруари 2018 г. 

В офиса на Пети териториален 
център на Столичната организация на 
БЧК се проведе обучение по първа 
долекарска помощ -1 ниво. 
Доброволците с голям интерес се 
запознаха с принципите и изискванията 
при оказване на първа помощ, 
различните видове счупвания и рани, и 
тяхната обработка. 

Обучителите – членове на 
Младежкия авариен екип /МАЕ/ София, 

успяха да представят теоретичната част по интересен и запомнящ се начин и умело водиха 
практическите занятия. На обучението присъства председателят на Териториалната 
организация на БЧК д-р Величка Терзиева. 
 
Ямбол 
февруари 2018 г. 

Обучение по оказване на първа помощ за четиринадесет доброволци на БМЧК беше 
проведено в залата на ОблС на БЧК. 

Лекторът Ивана Янева, доброволец, 
обучен по темата, представи спасителната 
верига при оказване на първа помощ; 
кръвотечение и кръвоспиране; рани; шок; 
счупвания и др. Доброволците се 
запознаха с различните видове превръзки 
в зависимост от нараняването и 
материалите, които се използват. 
Демонстрирана беше техника за 
спасяване на пострадал в безсъзнание, с 
нарушено дишане и кръвообръщение – 
Кардио - пулмонална ресусцитация. 

Участниците в обучението имаха възможност да приложат наученото върху учебния 
манекен и се справиха успешно. 
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Отчет на МАЕ 
Кърджали 
7 февруари 2018 г. 

В сградата на ОблС на БЧК се 
проведе отчетно–изборно събрание 
на Младежкия авариен екип. 
Делегатите приеха отчета за 
дейността си за 2017 година и плана 
за работа за 2018 година. Беше 
избран и нов командир в лицето на 
Мирослава Пенева. 

В края на събранието 
членовете обсъдиха участието си в 

предстоящото Национално състезание на МАЕ. 

 
„БЕЗопасно в интерНЕт” 
 

Монтана 
6 февруари 2018 г. 

По повод Международния ден за безопасен интернет, доброволците на БМЧК изработиха 
тематчни плакати с послания и 
препоръки към децата, които още 
от малки започват да използват 
глобална мрежа и не знаят кое е 
опасно и кое безопасно в нея. 

Всяка сряда през февруари 
и март доброволци на 
младежката червенокръстка 
организация ще провеждат 
„открити дискусии”, 
информационни кампании и 
обучителни модули, фокусирани 
върху теми, касаещи психичното здраве на децата, зависимости, опасности, агресия и тормоз, 
начините за справяне и алтернативи с подкрепата на доброволци и експерти в Монтана, 
Берковица и Лом. 
 

Нова куклена постановка 
 

Джебел, обл. Кърджали 
7 февруари 2018 г. 

Второто театрално представление на доброволците от клуб "Да имаш голямо сърце не тежи" 
към ПГ "Руска Пеева" вече е факт. След големия интерес през 2017 г., с който децата посрещнаха 
кукления театър „Горско училище“, тази година малчуганите в общината ще се наслаждават на нов 
декор и герои. 
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"Приключения в гората" се казва новата 
постановка, а главните герои Мечо, Зайко и Прасчо 
заедно преживяват редица случки и накрая по идея на 
Мечо стават доброволци на Червения кръст. 

Сценарист на пиесата е доброволката Сезин 
Сезгин, която черпи идеи за своето творчество от 
писателя Атанас Цветков. 

Доброволците на клуба са щастливи, че имат 
възможността за пореден път да дарят много усмивки и 
незабравими преживявания на малките зрители, и да 
окажат социална и психологическа подкрепа на деца и 
семейства в неравностойно положение. 
 

 

Помощ за социално слаби деца 
 

Болярово, обл. Ямбол 
февруари 2018 г. 

Доброволци от БМЧК към СУ “Петър Берон“ 
предоставиха хранителни пакети на 21 деца в риск 
от общината. Над 100 кг. пакетирани хранителни 
продукти / боб, леща, ориз, макарони, захарни 
изделия и др. / бяха набрани благодарение на 
съвместната кампания „Купи и дари“ на БЧК и 
Билла. Подпомогнатите деца, благодариха за 
благотворителния жест и внимание към тях. 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
БЧК помага на многодетно семейство 
 

Русе 
2 февруари 2018 г. 

Със съдействието на областната 
червенокръстка организация, русенско 
семейство с 11 деца, останали без подслон в 
следствие на пожар в дома им, беше настанено 
в предоставена безвъзмездно къща в с. Бъзън. 

Екип от служители и доброволци на БЧК 
– Русе направиха оценка на нуждите на 
семейството и бяха предоставени одеяла, 
чаршафи, детски дрехи, обувки и играчки. 
Подготвено и дарено беше значително 
количество хранителни продукти, набрани от 

благотворителната кампания „Купи и дари” на БЧК и Билла. 
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ФОНДОНАБИРАНЕ 

 
Програма „Топъл обяд“ 
 

Варна 
януари 2018 г. 

Вече трети месец 65 деца от основните 
училища на селата Николаевка и Чернево, 
община Суворово, получават топла храна по 
програмата на БЧК. Партньорите ОблС на 
БЧК - Варна, училищните ръководства и 
„Хепи Лейди“ ЕООД успешно реализират 
конкретните си отговорности като 
ежедневно осигуряване на топъл обяд и 
организация на хранене на децата, 
финансово обезпечаване и контрол на 
качеството и количеството на храната. 

Децата и родителите са доволни от 
вкусното и разнообразно седмично меню, в 
което два пъти има риба и пресен плод, а само веднъж - основното ястие е постно. 

През януари 2018 г. Секретариатът на ОблС на БЧК на два пъти предостави детски дрехи 
от дарители и здравно-просветни червенокръстки материали. 

На 20 февруари 2018 г. от 13 ч., е планирано гостуване на доброволци от БМЧК Варна, 
които на принципа „Връстници обучават връстници“ ще презентират информация за 
дейностите на червенокръстката организация, в т.ч. приоритетно по първа долекарска помощ. 
 
 
 
 
 
 
 

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

