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2ри годишен отчет

Какво правим за да 
предпазим децата от воден 
инцидент?

Български Червен кръст
Водноспасителна служба



Превенция:
Програми в действие

"Дръж под око"

      Целта на програмата е родителите да придобият необходимите знания и 
умения за безопасното контактуване с водата, начините за оказване на помощ при 
воден инцидент. Да разберат необходимостта винаги да бъдат на „ЕДНА РЪКА 
РАЗСТОЯНИЕ” от своите деца. Програмата дава възможност на родителите да се 
включат активно в обучителния процес. През годината през програмата преминаха 
родители на 680 деца.



"Приятели с водата"

 През 2017 г. програмата беше 
интегрирана в учебните планове на 
училищата с начален курс на обучение, като 
постоянен партньор при реализацията й бе 
Водноспасителната служба на БЧК. Обучение 
през програмата преминаха 8 960 ученика. 
 
 От учебната 2017/18 програмата е 
заложена в учебните планове, в часовете по 
визическо възпитание на всички начални 
училища в сраната. 

Ахтопол и Царево
 Градове в югоизточна България, 
намиращи се на черноморския бряг 
с голям брой неохраняеми морски 
плажове в региона.



Кърджали

 Град в южната част на страната с 
голяма концентрация на малцинствено 
население. В непосредствена близост до 
града се намира третия по големина в 
България язовир - яз. Кърджали.

Смолян

 Високопланински градв южната 
част на България. Район с голяма 
концентрация на езера и реки.
 Обучението беше проведено 
по метода "Връстници обучават 
връстници". под зоркото наблюдение 
на експерти към дружествата на водния 
спасител на Червения кръст.



Ямбол

 Район с голяма популация на  
ромско население и малцинствени 
групи с ниска плувна култура и слабо 
образовани. Наличие на множество 
на брой микроязовири и напоителни 
канали. 

Равносметката:
 
 Беше отбелязан сериозен напредък през 
последната година по отношение програмите по 
превенция на водния травматизъм. "Приятели с 
водата" придоби устойчивост и се наложи, като 
неизменна част в уебните планове и програми 
на редица начални училища в страната. Беше 
припозната и добавена в учебните планове за 1 и 5 
клас на Министерство на образованието и науката.

Наблюдението и 
безопасността на детето 

в и около водата е от 
първостепенно значение за 

всяко семейство!



Разлог и Сапарева баня
 Разлог е град в Благоевградска  област, 
намиращ се в югозападна България,. Сгушен в 
подножието на Рила планина.
 Сапарева баня (5.000 жители) е локализиран 
от северната страна на Рила планина. Градъдт е 
популярна туристическа дестинация с множество 
плувни басейни и спа центрове, популярен с 
натуралните си горещи, минерални извори.



"Синьо лято"

 Програмата има практическа насоченост и се реализира през лятната 
ваканция. Обученията целят намаляване и предотвратяване на риска от водни 
инциденти, придобиване на начални плувни умения, запознаване с опасностите 
около и в различните водоеми, както и начини за оказване на помощ и самопомощ 
при воден инцидент. През 2017 през програмата преминаха 560 деца, 
 Като основни областни центрове, които развиват програмата през последните 
година се утвърдиха Ямбол, Кюстендил, Благоевград, Хасково и София окръг.. Към 
тях през настоящата година се присъединиха Бургас, Варна и Смолян.



Обучение на обучители

 През изминаващата година бяха проведени срещи с преподаватели и студенти 
с педагогическа насоченост. Основен партьор в реализацията им бяха Регионалните 
инспекторати по образование в страната. 

 Експерти от Водноспасителната служба на БЧК представиха основните насоки 
и акценти на програмата "Дръж под око" пред аудиторията. 
 



Дом на киното, София

 през 2017 беше постигната договореност с Дома на киното в гр. София, всеки 
четвъртък преди началото на прожекциите да бъде излъчван късометражен филм за 
водната безопасност.
 След прожекцията доброволци от дружествата на водния спасител към 
Водноспасителната служба на БЧК, отговарят на зрителски въпроси . Всеки родител 
в залата има възможност да получи подробна информация за програмата "Дръж под 
око".



пленер "Вода и изкуство"

 в Националния учебен център (НУЦ) на БЧК в гр. Созопол се проведе 
съвместна инициатива на Водноспасителната служба и СУ „Св. Климент Охридски” 
- художествен пленер „Вода и изкуство”. В рамките на една седмица 14 студенти от 
специалност „Изобразително изкуство” с добри художествени умения, изучавайки 
графичен дизайн създадоха 30 тематични картини, които бяха дарени на БЧК. Същите 
ще бъдат разпродадени на благотворителен търг, средствата от който ще подпомогнат 
изготвянето на допълнителните помагала за програмата "Дръж под око".
 Участниците в пленера преминаха обучение по оказване на първа долекарска 
помощ и самопомощ при воден инцидент.



 През 2017 баше организиран първият турнир по водно спасяване за 
югозападния район на България в гр. Благоевград. Организатор беше Областния 
център на БЧК, под патронажа на кмета на гр. Благоевград. Участие взеха 146 
състезателя от 15 отбора, представители на Благоевград, Сандански, София, Варна, 
Велико Търново, Смолян, Севлиево,  Сапарева баня, Полицейска академия на МВР и 

НСА "Васил Левски".

Благоевград

"Млад спасител"
състезания по водно 
спасяване



Велико Търново

138 участника премериха сили и сръчност в 16-то издание на Националния турнир 
по водно спасяване "Любен Кантарджиев". Състезателите бяха разпределени в 6 
възрастови групи, като представители на 12 отбора от Велико Търново, Варна, Бургас, 

Севлиево, Враца, Благоевград, Павликени и София.



Варна

 СОК "Камчия" беше домакин на поредната надпревара "Млад спасител". 
Организатор на събитието беше Водноспасителната служба на БЧК Варна. За първи 
път от 1994 година беше подновен и Националния преглед по водно спасяване. Беше 
увеличени и броя на възрастовите групи. Общия брой състезатели вклучили се в 
надпреварата беше 136, като представители на 15 отбора от страната.



Спортен лагер "Спасител на бъдещето"

 В третото издание на "Спасител на бъдещето" участие взеха 23 младежи и 
девойки, класирали се в призовата тройка на състезанията "Млад спасител" през 
2017.
 Целта е децата да припознаят професията на водния спасител като своя хуманна 
кауза и да се влеят в редиците на доброволчеството, споделяйки придобитите знания 
и умения  за повишаване културата на безопасност около и във водните площи сред 
връстници и приятели.



Предстоящи 
събития

2018



Разширяване обхвата на обученията 
по превенция на водния травматизъм 
с участието на около 15000 деца, чрез 
въвеждане на програмата " Приятели с 
водата" и в 3-те класове на началните 
училища в страната.

Мултиплициране на програмата "Дръж под 
око" в повече детски градини на територията 
на страната. Запознаване на родителите с 
правилата за водна безопасност на децата им. 
Да бъдат обучени около  780 родители през 
2018.

Популяризиране на летните училища 
по програмата "Синьо лято" сред 
деца и родители. Стартирането им 
през 2018 на повече места в страната. 
Предвиждаме да бъдат обучеии поне  
660 в базисни умения по плуване и 
оказване на помощ и самопомощ във 
водна среда

Провеждане на извънкласни форми на 
обучение - водни празници, летни училища, 
лекции, беседи и др. - над 4000 деца и младежи

Организиране през годината на 
4 турнира по водно спасяване с 
участието на над 500 деца и младежи.

Организиране на семинари и обучения на 
учители, инструктори по водно спасяване 
- доброволци на БЧК за реализиране на 
планираните дейности и мероприятия.



 Специални благодарности за финансовата и 
материална подкрепа към официалните партньори 

на Водноспасителната служба на БЧК:

Загубата на дори един детски живот е 
трагедия!

"НУЛА" е все още постижима цел!



С общи усилия можем да ПОСТИГНЕМ ЦЕЛТА!

* Брой на загубените детски усмивки в следствие на удавяне


