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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

Регионален форум на европейските национални дружества 
 

Алмати, Казахстан 
2 – 4 май 2018 г. 

 
Десетата европейска регионална 

конференция се проведе в Алмати с любезното 
домакинство на Казахстанския Червен 
полумесец. 

Лидерите на 53 национални дружества на 
Червения кръст и Червения полумесец обсъдиха 
стратегически въпроси на Движението и 
допринесоха със своите виждания за по-отворен 
участнически подход при изработване на 
Стратегия 2030 на МФЧК/ЧП. Дискутирани бяха 

приоритети в работата на ЧК/ЧП в Европа свързани с три основни теми – Миграция; Устойчивост; 
Сътрудничество и координация в Движението. 

 
Като заключителен документ делегатите 
приеха Декларация с ангажименти на 
регионално, национално и местно ниво. 
Поетите ангажименти са свързани с работата и 
подготовката на националните дружества по 
основните теми на уставните срещи през 
следващата година. 

 
Българският Червен кръст участва в 10-ата регионална конференция с делегация в състав: ръководител - 

д-р София Стоименова, генерален директор, 
Преслава Лилова, директор на дирекция „МСП“ и 
Мария Христова, БМЧК. Като ръководител на 
Младежкото координационно бюро Мария 
Христова бе поканена да бъде съпредседател на 
форума и отправи приветствие към участниците. В 
рамките на форума бе подписано споразумение за 
сътрудничество между националните дружества от 
Западните Балкани. Представителите на БЧК 
участваха активно както в работата на тематичните 
ателиета, така и в срещите на редица експертни 
групи. 
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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

Обучение по защита на личните данни 
 

София 
10 май 2018 г. 

Представители на фирма 
„Информейшън консултинг офис“ ООД 
запознаха директорите на дирекции и 
щатните служители в Секретариата на БЧК, и 
ръководителите на областните структури на 
организацията с ключови параметри от новата 
правна уредба за защита на личните данни. 
Разяснен бе Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета, относно 
защитата на физическите лица, и бе 
акцентирано на задълженията на администраторите и на служителите, които обработват лични данни, 
на произтичащите от установени нарушения повишени санкции и на изискванията за отчетност в тази 
сфера. 

Присъстващите имаха възможност да участват в разисквания по конкретни въпроси, свързани 
най-вече със събирането, съхранението, използването, трансфера и унищожаването на личните данни. 

След обучението баха дискутирани организационни въпроси, свързани с подготовката и 
провеждането на редовната сесия на 66-то общо събрание на БЧК, и актуални теми във връзка с 
реализираната Хранителна програма. Обсъдени бяха и мероприятия за подготовката и обучението на 
населението за реакция при бедствия и кризи. 
 

МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 
 

Годишнина от създване на клуб по МХП 
 
Пловдив 
10 май 2018 г.  
 

 
Клубът на БМЧК по Международно 

хуманитарно право към Юридическия факултет на ПУ 
„Паисий Хилендарски“ отбеляза 10-годишнината си с 
дискусионен форум. 

Водещ на събитието беше доц. Христо Паунов, 
член на НС на БЧК и зам.-декан на Юридическия 
факултет. 

Във форума участваха и проф. Ирена Илиева, 
доц. Константин Пехливанов и д-р Гергана Гозанска, 
преподаватели в ПУ „Паисий Хилендарски“. 
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Гости на събитието бяха експерти от Секретариата на Националния съвет на БЧК, които връчиха на 

организаторите по случай годишнината почетен диплом и поздравителен адрес от името на Националния 
съвет на БЧК. 

Своята вълнуваща лична червенокръстка история разказа председателят на ОблС на БЧК – 
Пловдив д-р Петрония Карамитрева. 
 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ 
 

8 май 2018 г. 
 

Пирдоп, обл. София 
По повод Световния ден на Червения кръст и 

Червения полумесец и 140-годишнината от създаването 
на Българския Червен кръст, ОблС на БЧК – София 
организира празник в знак на благодарност към всички 
доброволци, за всеотдайността им при осъществяване на 
червенокръстките идеи. 

Младежите от БМЧК – Пирдоп направиха 
презентация на тема „Ние през годините”, с която 
показаха дейността на клуба от 2005 г. до днес. Гости на 
тържеството бяха Мария Ушанова, председател на 

общинската организация на БЧК – Пирдоп, Вера Бойчева, зам.-кмет на община Пирдоп, Цвятко Четьов, 
директор СУ „Саво Савов”, представители на МБАЛ Пирдоп, социални институции и медии. 
 
 

Пловдив 
Доброволци, служители и съмишленици на 

БЧК тържествено отбелязаха празника. Събитието 
беше част от инициативите за 140-годишнината от 
създаването на Български Червен кръст. 

По традиция, бяха връчени награди на изявени 
доброволци на организацията. 

Със звание „Заслужил деятел на БЧК“ беше 
удостоен инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив. 
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Търговище 
По повод Световния ден на Червения кръст и Червения 

полумесец в центъра на града беше подредена изложба с 
рисунки на малчугани от детското отделение на болницата, от 
Центъра за специална образователна подкрепа и от детската 
градина в с. Давидово. За посетителите имаше игри с награди. 
Младежкият авариен екип направи демонстрация по първа 
помощ, а вечерта доброволците запалиха свещи, подредени във 
формата на кръст. 
 
 

 
Стара Загора 

На празнични срещи общинските червенокръстки 
организации в областта удостоиха активни свои деятели 
със звания и отличия на БЧК. Гости на тържествата бяха 
партньори и членове на областното ръководство. 

Доброволците на БМЧК организираха в местните 
общности различни акции за презентиране дейностите на 
Българския Червен кръст и неговата достъпност навсякъде 
за всеки. 

В центъра на Стара Загора беше разгърнат 
информационен пункт на БМЧК с ръчно изработени 
плакати за историята и принципите на червенокръсткото 
движение. Гражданите имаха възможност да се включат в 
игри и тестове, създадени от младежите, като най-
активните получиха специални символични подаръци. 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 

Състезание на УЕПП 

 

София 
11 май 2018 г. 

Над 150 доброволци и приятели на СО на БЧК участваха в заключителното състезание на ученическите 
екипи по първа помощ от шести и девети клас, което се проведе в парка „Вл. Заимов“. Право на участие имаха 
отборите-победители, класирали се в проведените шест териториални прегледа. 
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Надпреварата откриха председателят на СО на БЧК проф. Здравко Маринов и директорът Петранка 
Недялкова, които поздравиха отборите и техните ръководители за старанието при подготовката и им 
пожелаха успех. 

Състезателните екипи трябваше да преминат през шест пункта, където да демонстрират уменията 
си за оказване на първа долекарска помощ в различни ситуации, както и познанията си за историята на 
Българския Червен кръст. Всички ученици, съдии, статисти, доброволци и служители бяха облечени в 
тениски с логото на БЧК и на фирмата- спонсор „Софарма”. 

Висококвалифициран съдийски състав от лекари и членове на МАЕ – София, с главен съдия д-р 
Христина Шкодрова отличи като най-подготвен при „малките" отбора на 55 СУ „Петко Каравелов”, а при 
”големите" победител стана отборът от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”. Всички участници получиха медали и 
подаръци, а най-добрите бяха наградени с купи и грамоти. 
 

Проект „Подкрепа при БАК” 
 

София 
12 - 13 май 2018 г. 

Обучение по психосоциална подкрепа и реакция при бедствия и аварии проведе Столичната 
организация на БЧК за младежи-доброволци от помощните звена към МАЕ - София от шестте 
териториални центъра и за представители на Националната скаутска организация в България. 

Участниците се запознаха с основните принципи за оказване на психосоциална подкрепа и се 
включиха в тренинг по оказване на първа долекарска помощ на пострадали на открит терен и в гориста 
местност. 
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Проектът „Подкрепа при БАК” е финансиран от Фонда на БМЧК за подпомагане и оптимизиране на 
дейностите на областно и междуобластно ниво „Мисли глобално, действай локално” и ще се реализира 
от 10 април до 10 ноември 2018 г. 

Основната цел е повишаване и укрепване на капацитета на разширения състав на МАЕ - София, 
както и подобряването на координацията между Младежкия авариен екип и различните структури в 
системата на БЧК за провеждане на специализирани обучения и тренинги. 
 
Благоевград 
4 - 7 май 2018 г. 

Тренинг-обучение на младежкия 
авариен екип се проведе в местността 
„Калявището“. В продължение на четири дни, 
доброволците живяха на палатки и се учеха 
да оцеляват при полеви условия. Чрез 
симулиране на различни ситуации бяха 
отработени действия за ориентиране в 
планината и реакция в условията на 
инциденти (битови, пътнотранспортни 
произшествия, промишлени аварии и др.). 

 
 

Смолян 
9 май 2018 г.  

Членове на Младежки авариен екип проведоха 
среща с ученици от клуба по първа помощ на СУ "Отец 
Паисий" в Мадан. Младежите показаха усвоените умения 
по темата, а доброволците на МАЕ им демонстрираха 
оказване на първа помощ при различни ситуации. 
 
 
 

Ученически състезания за защита при кризисни ситуации 
 

Добрич 
май 2018 г. 

В областното състезание “Защита при бедствия, 
пожари и извънредни ситуации” участваха деца от 6 
училища. 

В четирите учебни центъра „Защита при 
бедствия”, „Защита при промишлени аварии”, 
„Пожарна безопасност” и „Оказване на първа помощ”, 
участниците трябваше да покажат теоритични знания и 
практически умения и да демонстрират, сръчност, 
съобразителност и бързина. 

Състезанието спечели отборът на СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ – Добрич. На второ място се 
класираха учениците от СУ “Стефан Караджа“ – 
Каварна, а третото място зае отборът на ОУ „Христо 

Ботев“, с. Стожер, община Добрич. Победителите ще участват в Националното състезание през юни в 
Стара Загора. 
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Здравословно хранене 
 

Кърджали 
10 май 2018 г. 

В СУ "Йордан Йовков" се проведе беседа по 
здравословно хранене за ученици от 4 клас. Инициативата 
се реализира в рамките на програмата на МВР "Детско 
полицейско управление" и на проекта "Информирани 
бъдете, здравословно се хранете" на БМЧК - Кърджали. 

Водещи на обучителния модул бяха доброволките 
от клуб "Сподели усмивка" към ЕГ "Христо Ботев" Кристиана 
Димитрова, Теодора Йосифова и Теодора Бъчварова. Те 
запознаха децата с основните хранителни вещества, с хранителната пирамида, с полезните и вредни храни, дадоха 
им съвети за здравословно хранене. 
 

Джебел, обл. Кърджали 
11 – 14 май 2018 г. 

Доброволецът Мюмюн Осман от клуб „Да имаш 
голямо сърце не тежи“, към ПГ „Руска Пеева“ изнесе 
беседа за здравословното хранене с ученици от осмите 
класове. Инициативата се реализира в рамките на проект 
„Информирани бъдете, здравословно се хранете“, 
финансиран от фонд „Мисли глобално, действай локално“ 
на БМЧК. 

Чрез нагледен материал, предварително подготвен 
от доброволци на клуба, с подкрепата на 
преподавателката по биология Ваня Енчева, младите хора 

получиха знания за калориите на основните хранителни продукти и опасните консерванти, съдържащи се в 
храните. 

След няколко дни деветокласниците от училището бяха посрещнати с чаша горещ чай и родопски мед от 
Ибрам Турхан, също доброволец от клуба. По този 
креативен начин започна дискусията на тема 
„Здравословно хранене и здравословен начин на живот“. 
Доказан спортист, уверен в ползите на родопския чай, 
Ибрам запозна своите съученици с лечебната му сила. 
Заедно с г-жа Енчева той представи книгите на Лидия 
Ковачева и на Пол Грег, които са се лекували с планински 
чай и мед. 

По предложение на доброволеца, 14 май бе обявен 
за ден без газирани напитки в професионалната гимназия, 
а всички ученици бяха поканени на „чаено“ междучасие. 
 

Раднево, обл. Стара Загора 
29 – 30 април 2018 г. 

Обучение на тема „Здравословно хранене и 
здравословен начин на живот“ проведоха доброволците 
на БМЧК с ученици от четвърти клас на СУ „Гео Милев“. 
Чрез интересни и забавни игри и решаване на 
кръстословици, младежите запознаха децата с 
хранителната пирамида и с основните правила, които 
трябва да спазват. Доброволците бяха подготвили плакат, 
с помощта на който разясняваха разликата между 
здравословното и нездравословното хранене. 
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ФОНДОНАБИРАНЕ 
 

Програма „Топъл обяд“ 
 

Варна 
май 2018 г. 

Благодарение на активната работа на 10 
доброволци, които популяризираха целите на 
фондонабирането и раздаваха агитационни 
червенокръстки материали, благотворителната 
инициатива на БЧК и търговска верига „Кауфланд“, в 
подкрепа на уязвими деца, набра 1707, 70 лв. 

Най-много часове от личното си време в 
обществена полза отделиха дългогодишните активисти 
Пимон Георгиев и Юлияна Василева. Младите 
доброволци Анестина Невенова и Стойка Димова имаха 
своето вълнуващо първо участие във фондонабирателна 
кампания, а техните лица станаха разпознаваеми за 
екипите и клиентите на магазини „Кауфланд“. Служителите на областната организация на БЧК – Варна 
им засвидетелстваха своята искрена благодарност за доброволческия труд. 
 
 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 
 

Учебно-тренировъчно занятие на ДЕРБАК 
 

Силистра 
12 - 13 май 2018 г. 

Екипът на областната 
червенокръстка организация, заедно с 
доброволци от клубовете на БМЧК, 
проведе учебно-тренировъчно занятие, 
което е част от дейностите по 
отбелязване на 140-годишнината от 
създаването на Българския Червен кръст. 

Ръководителят на ДЕРБАК Тодор 
Христов и зам.-ръководителят Теодор 
Димитров планираха и организираха до 
най-малките подробности както 
обучителната, така и логистичната и 
практическата част на учението. 

Доброволците на червенокръстката организация разясниха на участниците как се действа при 
оказване на първа долекарска помощ, първа психологична помощ, водноспасителен минимум, как се 
работи с радиостанция и компас. Особено ценна беше информацията за подготвяне на семейна раница с 
бедствен резерв. По време на практическото занятие в района на разгърнатия палатков лагер бяха 
отработени казуси на „бедствена ситуация“ с пострадали. 
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ 
 

Нови водни спасители 
 

Благоевград 
9 май 2018 г. 

Успешно приключи курсът за подготовка на водни спасители за басейни и водни паркове, 
организиран от ОблС на БЧК. В заключителния етап кандидатите показаха на теория и практика усвоените 
знания и умения. Успешно издържаха изпита 14 от участниците в курса. 

Председател на изпитната комисия бе Майа Антова, гл. експерт в дирекция „Водноспасителна 
служба“ при НС на БЧК. 

 

БЛАГОДАРНОСТ 
 

София 
май 2018 г. 

В писмо до председателя на БЧК акад. Христо Григоров, ръководството на ГД „Национална 
полиция“ изказва своята благодарност за включването на БЧК и БМЧК в реализирането на националната 
програма на Министерството на вътрешните работи за ранна превенция сред подрастващите „Детско 
полицейско управление“. 

„Благодарение на Вашите служители в страната, децата овладяха много полезни знания и 
практически умения по оказване на първа долекарска помощ“, се казва още в писмото. 

Специални благодарности се изказват на Деница Баръмова, директор на дирекция „БМЧК“ и на гл. 
специалист Димитър Ичков. От ГД „Национална полиция“ изразяват увереност, че отличните партньорски 
отношения с БЧК ще продължат и в бъдеще в интерес на децата. 
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