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СЪСЕДИТЕ ПОМАГАТ ПЪРВИ
Хуманитарна акция в помощ на пострадалите
от земетресението в Хърватия
София, 31 декември 2020 г.
Българският Червен кръст се включи в
хуманитарната помощ, отпусната от държавата
за нуждите на пострадалото население от
опустошителните земетресения в Република
Хърватия на 28 и 29 декември 2020 г., чрез ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението“
– МВР, и след задействане на Механизма за
гражданска защита на ЕС.
БЧК изпрати за района на Петриня 300 бр.
походни легла с матраци и 100 бр. отоплителни
уреди за палатки от съвместния бедствен резерв
с Турския Червен полумесец.

на Република Хърватия с логистичната подкрепа
на БЧК.

БЧК е солидарен с усилията на колегите
си от ХЧК, чиито екипи са на терен и оказват
първа помощ и психологическа подкрепа на
пострадалите в района на Петриня и Сисак,
набират, разпределят и предоставят хуманитарна
помощ според нуждите.
БЧК продължава да следи ситуацията в
Хърватия и при необходимост е в готовност за
допълнително подпомагане.

ЗАЕДНО СРЕЩУ COVID-19

В рамките на Партньорската мрежа
„Съседите помагат първи“ на националните
дружества от Югоизточна Европа, още от
първите часове след бедствието, БЧК бе в
непрекъснат контакт с Хърватския Червен кръст
(ХЧК) и с Международната федерация на
Червения кръст и Червения полумесец.
Хуманитарната помощ от България
включваше и 3 63 798 кг. минерална и изворна
вода на обща стойност 33 500 лв., дарена от
Devin, Велинград и Михалково и предоставена
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Информационна кампания „Направи го за
тези, които обичаш“
София, 4 януари 2021 г.
Българският Червен кръст стартира
мащабна информационна кампания за COVID-19
под надслов „Направи го за тези, които обичаш“.
Тя ще се провежда в периода януари – март 2021
г., а целта ѝ е да продължи да подчертава
важността
от
спазването
на
противоепидемичните мерки, да предоставя
надеждна информация на българските граждани
и да се бори с фалшивите новини. Инициативата
е част от програмата на БЧК „Дейности в отговор
на COVID-19“, подкрепена от Международната
Федерация на Дружествата на Червения кръст и
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Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и финансирана
от Американската агенция за международно
развитие (USAID). Благодарение на нея, БЧК
продължава действията си, свързани с превенция
и подпомагане на уязвими групи от обществото.
Като част от информационната кампания
ще бъдат реализирани серия активности, сред
които и онлайн събития, с цел постигане
оптимална информираност на обществото.
Името на кампанията „Направи го за тези, които
обичаш“ е избрано неслучайно и цели да
провокира лична и емоционална ангажираност
на всеки гражданин с изпълнението на
противоепидемичните мерки, за да предпази
своите близките.

Към момента по програмата „Дейности в
отговор на COVID-19“ са предоставени над 30
000 хигиенни пакета, съдържащи и предпазни
средства, 2 500 творчески комплекта за деца в
социално уязвима ситуация са в процес на
раздаване и са проведени стотици сесии за
промоция на хигиената и правилна употреба на
предпазни средства сред ромската общност.
„В БЧК вярваме, че само заедно като
общество можем да се справим с днешната
предизвикателна
обстановка.
Затова
и
стартираме
информационната
кампания
„Направи го за тези, които обичаш“ като част от
мащабната ни програма „Дейности в отговор на
COVID-19“, за да мотивираме повече хора да
спазват мерките и да се пазим взаимно – заяви
акад. Христо Григоров, председател на БЧК.
През цялата си история Българският Червен
кръст винаги е помагал на хората и на
институциите. Днешната глобална ситуация не е
изключение и вярваме, че заедно ще успеем.“
Освен дейности в отговор на пандемията
от COVID-19 Българският Червен кръст
продължава да изпълнява своите дългосрочни
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програми, чрез които подпомага едни от найуязвимите групи в обществото. Сред тях са
програмата „Топъл обяд“, чрез която 1473 деца
от социално слаби семейства получават
безплатна топла храна в настоящите зимни
месеци; предоставянето на хранителни пакети за
470 000 социално слаби граждани по Оперативна
програма за храни и/или основно материално
подпомагане; дейностите по програма „Домашни
грижи за независим и достоен живот“ в подкрепа
на самотни възрастни хора и др.
Дейности в отговор на COVID-19
Добрич, 21 декември 2020 г.
Програма “Топъл обяд” за учебната
2020/2021 г. обхваща 50 ученици от ОУ „Панайот
Волов“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ от многодетни
семейства с 3 и 4 деца и с ниски доходи (част от
тях отглеждани от близки роднини, поради
отсъствие на родителите), деца на един или
двама безработни родители.

Проектът е с продължителност 75 учебни
дни и в условията на пандемията от COVID-19,
при спазване на задължителните мерки за
безопасност, се осъществява чрез предоставяне
на хранителен пакет за всяко дете с продукти за
приготвяне в домашна среда.
Заедно с пакетите, доброволци и
служители на БЧК и БМЧК-Добрич връчиха и 50
ранички с образователни и творчески комплекти,
осигурени от БЧК с финансовата подкрепа на
Американската агенция за международно
развитие (USAID) чрез Глобалния апел на
МФЧК/ЧП по програма „Дейности в отговор на
COVID-19“.
Активно съдействие на БЧК-Добрич
оказват ръководствата на двете училища.
Благотворителност в епидемична обстановка
Габрово, декември 2020 г.
В навечерието на коледните празници
доброволци на БМЧК-Габрово и Женското
благотворително дружество „Майчина грижа”
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зарадваха потребителите на Дома за възрастни
лица с физически увреждания с ръчно
изработени картички, плодове и сладкиши.

Доброволци на БМЧК от Националната
гимназия за приложни изкуства „Тревненска
школа” изработиха коледни украшения, които
дариха на лекарите, работещи на първа линия в
COVID-отделението на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова”. Те участваха и в импровизирано
тържество под прозорците на отделението по
инфекциозни болести.
Помощ за самотно живеещ фронтовак
Добрич, декември 2020 г.
В навечерието на празниците, служители
на Секретариата на Обл.С-Добрич, разпределени
по общини и райони, продължиха посещенията
си по домовете на хората, подлежащи на
подпомагане с хранителни пакети по ПМС 108 от
28.05.2020, като им предоставиха и хигиенни
комплекти, осигурени от БЧК със средства от
Американската агенция за международно
развитие (USAID) чрез Глобалния апел на
МФЧК/ЧП по програма „Дейности в отговор на
COVID-19“.

Към групата правоимащи лица, по
предложение на главния редактор на в.
"Балчишки телеграф" Маруся Костова, бе
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включен и Петър Гатев Йовчев, на 97 г. Ето и
автентичния
разказ
на
директора
на
Секретариата на Обл.С на БЧК-Добрич, д-р
Артюн Еринозов:
„Реших лично да посетя Петър Йовчев и
с хранителен пакет и хигиенен комплект се
отправих към с. Сенокос, община Балчик.
Понеже не знаех къде живее, спрях пред
кметството, за да попитам някого. Единственият
човек на площада, седящ на пейка, беше старец,
който се взираше в часовника си. Изобщо не
подозирах, че за мой късмет това ще се окаже
самият бай Петър (очаквах на тази възраст да си
е вкъщи, още повече, че времето беше дъждовно
и студено). Голямо бе учудването му, когато
разбра, че търся точно него, а когато казах и
откъде знам името му, и това че е бил на фронта,
той се успокои и разговорът потръгна.
Представих се и
обясних по чие
предложение е
включен
за
подпомагане от
БЧК. Качих го
на
колата
и
отидохме
в
неговата малка
къщичка, където
живее
сам.
Отворих кашона и показах какво нося хранителни продукти от първа необходимост,
както и хигиенни материали и лични предпазни
средства. Очите му грейнаха от радост и с
усмивка благодари за вниманието и жеста!
Благодари на БЧК и каза, че в неговите спомени
това е организацията, която винаги помага!
Помолих го за снимка, за която той с готовност
позира. Качих го отново в колата и го закарах
там, откъдето го взех – пред пощенския клон в
селото - чакаше пенсията си. Беше много
развълнуван и на изпроводяк пожела отново да
се снимаме заедно! Произнасяше името на
Маруся Костова с благодарност, имаше я за
близък човек!
Тръгнах, а старият фронтовак на
преклонна възраст Петър Гатев се беше изправил
и махаше с ръка. В очите му видях радост, че не
е забравен, тъга, че отново остава сам и ...
надежда, че пак ще бъде посетен! Обещах си да
го посетя отново! Бай Петър олицетворяваше

3

много стари хора с подобна съдба – самотно
живеещи, които не са забравени от БЧК!“
#ЗаедноСрещуCOVID-19
Продължава благотворителната кампания
на БЧК, като с набраните средства, съобразно
препоръките
на
Министерство
на
здравеопазването, през изминалата седмица БЧК
предостави на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“Златоград 2 000 бр. предпазни маски за
еднократна употреба, 100 бр. предпазни маски
тип FFP2, 10 бр. безконтактни инфрачервени
термометри, 50 бр. предпазни шлемове, 300 бр.
антибактериален крем за ръце 125 мл., 200 бр.
антибактериален крем за ръце 500 мл., 100 бр.
антибактериален крем за ръце 250 мл., 150 бр.
универсален крем NIVEA 400 мл., 50 комплекта
спално бельо.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Приключи отчетно-изборната кампания на
общинските организации на БЧК в страната
Кърджали, декември 2020 г.
Приключи успешно отчетно-изборната
кампания в 7-те общински организации на БЧК в
Кърджалийска област. За първи път тя бе
проведена
неприсъствено
и
включваше
дистанционно гласуване.
Представените протоколи в Секретариата
на Обл.С показват, че членовете на общите
събрания са осигурили необходимия кворум, за
да утвърдят отчетните доклади на общинските
съвети на БЧК и докладите на общинските
контролни
комисии.
В
резултат
от
целенасочената работа, членският състав на
всички организации е увеличен за девета поредна
година, подобрени са действията в отговор на
нарастващите нужди и оказаната подкрепа на
уязвими лица от областта.
В четири от общинските организации са
избрани нови председатели. Изборът на новите
ръководства и делегати за областното общо
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отчетно-изборно
събрание е легитимен,
проследим
и
единодушно потвърден
от всички участвали в
гласуването
делегати.
Приети са планове за
работа през 2021 г. и
насоки за следващия
четиригодишен период.
Във
Facebook
страницата на Обл.С на
БЧК бяха отразени постиженията на общинските
организации, техните ръководства (мандат 20172020) и представени новоизбраните ръководни
състави (мандат 2021-2024).
Добрич, 22 декември 2020 г.
Приключи отчетно-изборната кампания
на общинските организации на БЧК в областта.
Отчетени бяха дейностите за 2020 г. и
изминалият мандат, като акцент беше поставен
на социално-помощната дейност и работата на
червенокръсткия актив в кризисната ситуация,
породена от COVID-19. Отбелязан бе стабилният
членски състав и извършената от доброволците
работа. Бяха приети планиращи документи за
2021 г. и гласувани делегатите за областното
отчетно-изборно събрание. В общинските
организации на БЧК в Балчик, Крушари, Генерал
Тошево и град Добрич бяха избрани нови
председатели и ръководства.

Организацията в Балчик беше оглавена от
Нели Иванова, директор на Домашен социален
патронаж, дългогодишен доброволец и член на
БЧК. Заместник-кметът на Община Генерал
Тошево Румен Мунтянов беше избран за
председател на местната организация. Той е
дългогодишен член и доброволец на БЧК, който
4

активно участва в реализацията на всички
програми и проекти.
В град Добрич за председател беше
избрана Илиана Кашева – магистър по здравни
грижи, медицинска сестра, дългогодишен
доброволец и обучител в системата на БЧК. На
отчетно-изборно събрание в Крушари делегатите
гласуваха единодушно председател да бъде
Назмие Люман – зам.-кмет в Общината и член на
БЧК, активен участник в дейностите на
организацията.
Всички председатели на общински
организации бяха поздравени от председателя на
областната организация Добри Драгнев и от
директора на Секретариата на Обл.С д-р Артюн
Еринозов, които им пожелаха здраве и успехи в
хуманитарните дейности през следващия
четиригодишен мандат.
Благоевград, декември 2020 г.
Успешно приключи отчетно-изборната
кампания 2020/2021 година за червенокръстките
организации на общинско ниво в област
Благоевград.

Въпреки затрудненията, породени от
ограниченията на противоепидемичните мерки,
събранията в 14-те общини се проведоха
присъствено, при съблюдаване на всички
изисквания за безопасност. Приети бяха
отчетните
материали
за
изминалия
четиригодишен период и бяха гласувани насоки
за работа и планове за реализирането им през
2021 г. Проведоха се и избори за ръководства за
мандат 2021-2024 г. Общинската организация на
БЧК-Банско избра Татяна Рахова за нов
председател, а всички останали запазиха
досегашния си ръководен състав.
Среща с продължение
Добрич, декември 2020 г.
В дните преди Рождество Христово на
посещение в БЧК-Добрич бяха главният
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редактор на в. "Балчишки телеграф" Маруся
Костова и писателят Георги Йовчев. В
продължилия повече от час разговор между
директора на Секретариата на Обл.С д-р Артюн
Еринозов и двамата интелектуалци бяха
обсъдени дейностите на областната организация,
историята на БЧК в бившия Толбухински окръг
и сегашната Добричка област, както и работата
на общинската организация на БЧК в Балчик.
Домакинът
на
срещата
подробно
информира своите гости за хуманитарната
помощ, реализирана в община Балчик през 2020
г. На 1019 правоимащи лица на територията на
община Балчик са раздадени хранителни пакети
по Европейската хранителна програма – План
2018 и План 2019, 99 лица са подпомогнати с
продукти по ПМС № 108 и със санитарни пакети
с лични предпазни
средства и хигиени
материали, осигурени
по
програма
„Дейности в отговор
на
COVID-19“,
финансирана
от
USAID.
През
настоящата
година
подпомогнатите лица
в община Балчик са
1118, а помощта е на
стойност 63 291 лв.
Гостите разгледаха музейната сбирка в
сградата на БЧК-Добрич и дариха средства за
Фонд „Милосърдие“.
Те благодариха за
интересната среща и изявиха готовност за втора
такава, на която да бъде обсъдена идеята за
написването на книга за развитието на БЧК в
Добричка област от 1965 г. до наши дни.
Първа благотворителна инициатива
Троян, обл. Ловеч, декември 2020 г.
В навечерието на Бъдни вечер в Троян се
проведе учредително събрание на нова структура
на Българския младежки Червен кръст.
Учредители са пет доброволки, които се надяват
през новата 2021 г. към тях да се присъединят
още младежи и да се разшири обхватът на
организацията. След създаване на младежката
структура, доброволците осъществиха първата
си акция – опаковаха 114 пакета коледни сладки,
приготвени от други доброволци – Весела
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Миндевска, Валентина Докова и Валентина
Даскалова.

Всички лежащо болни в двете болници,
включително и пациентите с COVID-19,
получиха лично пакетче с домашни сладки и
коледна картичка от БМЧК-Троян. В знак на
признателност към професионализма им,
празнично пакетче имаше и за дежурния
персонал в МБАЛ-Троян, Специализираната
болница за активно лечение на белодробни
болести и Филиала на спешна медицинска
помощ-Троян.
В доброволческата акция се включиха и
двама медицински специалисти от общинската
администрация и представителят на БМЧКЛовеч - ученичката от езиковата гимназия
Габриела Пенчева, която е родом от Троян и
мечтае да стане лекар.

травма на крака. След като ѝ е оказана помощ, тя
е транспортирана до града от трима планински
спасители.

Малко по-късно същия ден, двама
спасители от отряда на ПСС в Троян,
извършващи преход по кабела от вр. Купата в
посока вр. Ботев, оказват помощ на турист,
паднал по време на слизане по същата пътека и
го съпровождат до паркинга в м. Мазането,
откъдето е транспортиран в болница.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
Тежко начало на Новата година за
планинските спасители
1 – 4 януари 2021 г.
Хубавото време и подходящите условия
за туризъм накараха много хора да потърсят
спокойствието на планината през дните около
коледните и новогодишните празници. Но
рязката и трудно предвидима промяна на
метеорологичните условия в планините често
води до огромни рискове дори за подготвените
туристи. Това са и причините за нещастните
случаи в първите дни на годината, станали повод
за широко медийно отразяване и коментари сред
планинарските среди и в социалните мрежи.
Хронология:
На 1 януари около обяд, отрядът на
Планинската спасителна служба (ПСС) при БЧК
в Карлово получава сигнал за пострадала жена с
Издание на Българския Червен кръст

На 2 януари около обяд в Централния
денонощен пост (ЦДП) на ПСС е получен сигнал
за турист, паднал в района на вр. Млечния чал.
Намиращите се в района трима планински
спасители успяват да стигнат до пострадалия,
който е със сериозни охлузвания, да му окажат
първа помощ и да го придружат до база „Бъзов
дял“. Междувременно се получава сигнал за
инцидент с трима туристи, двама от които са
паднали в улей, отново по трасето на кабела към
вр. Ботев. Планински спасител от отряд Калофер,
който в момента се намира в района, незабавно
започва издирване на пострадалите, установява
местоположението им, оказва им първа помощ и
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ги придружава до безопасно място. Докато им
помага да се придвижат надолу по пътеката,
забелязва, че други двама туристи, движещи се
наблизо, внезапно изчезват от погледа му. Връща
се назад и установява, че са паднали в същия
улей. Оказва и на тях първа помощ и ги изолира
от студа. Поради по-тежките травми на двама от
пострадалите се налага организирането на
мащабна акция, в която се включват 29
планински спасители от отрядите в Троян и
Ловеч. Акцията продължава до 23:30 ч. при лоши
метеорологични условия.

Същият ден двама туристи се движат от
заслон „Ботев“ към хижа „Добрила“. Единият се
подхлъзва в района на вр. Жълтец и пада по
склона в южна посока около 300 м. Преминаващ
по същото трасе турист, оборудван с котки, слиза
до пострадалия и установява смъртта му. Към
16:00 ч. е подаден сигнал до ПСС. Поради късния
час и влошаващата се метеорологична
обстановка е взето решение тялото да бъде
прибрано на следващия ден. С неоценимото
съдействие на VIVACOM, които предоставят
снежна машина и водач, рано на следващата
сутрин, 3 януари, към мястото на инцидента се
отправят 12 души от отрядите на ПСС в Калофер,
Карлово и Сопот. За съжаление ураганният вятър
и влошената видимост осуетяват акцията още в
района на вр. Ботев. На 4 януари, отново при
изключително тежки условия, снежната машина
на Виваком изкарва на вр. Жълтец 8 спасители от
Калофер, Карлово и Пловдив. Тялото на
загиналия е транспортирано и предадено на
съдебна медицина.
На 3 януари в късния следобед е получен
сигнал за мъж с травма на глезена в района на вр.
Близнака,
Рила.
Единадесет
планински
Издание на Българския Червен кръст

спасители от база „Боровец” и отряд Самоков
реагират незабавно, достигат до пострадалия,
оказват му помощ и започват неговото
транспортиране. Към 24:00 ч. достигат до вр.
Мусала, където вземат решение да пренощуват и
да продължат на следващия ден. На 4 януари
към 14:00 ч. при изключително лоши
метеорологични условия и труден терен
пострадалият е транспортиран до к.к. Боровец.

Равносметка:
За четири дни от началото на годината ПСС е
провела 7 акции, в които са участвали общо 68
планински спасители, голяма част от тях
доброволци, прекарали на терен повече от 58
часа.
Планинските спасители на ПСС при БЧК
отново напомнят на всички любители на
планината:
 Планирайте преди да тръгнете! Проучете
внимателно маршрута!
 Съобразете екипировката, опита си и
възможностите си спрямо маршрута.
 Проверете метеорологичната прогноза
преди да тръгнете.
 Научете основни похвати за оказване на
първа помощ!
 Ходенето сам в планината крие сериозни
рискове!
 Пестете батерията на телефона си.
 Преди да тръгнете, информирайте някого
за Вашия маршрут.
 Качете на телефона си мобилното
приложение на ПСС!
Вземете
сладки
храни,
които
бързо
възстановяват енергията.
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Независимо от условията, носете свирка, челник,
резервни батерии.
При нужда от помощ, запазете спокойствие!
Ако имате сериозен проблем, подайте сигнал за
помощ на тел. 112 и изпратете SMS с вашите
координати чрез мобилното приложение на ПСС.
Направете си планинска застраховка!

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Подпомагане на пострадали деца
Видин, 29 декември 2020 г.
В присъствието на председателя на СБАВидин Николай Николов, Областният съвет на
БЧК предостави на
бащата на две деца,
пострадали при ПТП,
финансова подкрепа
за
тяхното
възстановяване
и
рехабилитация.
Средствата са
отпуснати
от
Консултативния
съвет на Националния дарителски фонд за
подпомагане
на
деца,
пострадали
от
пътнотранспортни произшествия на БЧК.

IN MEMORIAM
Добрич, 19 декември 2020 г.
След тежка борба с COVID-19 ни напусна
нашият приятел и колега Кирил Петров.
Той е роден на 15.03.1947 г. в Добрич.
Работил е в областта на живописта, дизайна,
пространственото оформление и рекламата.
Участвал е в национални и регионални изложби.
От 2000 г. до
2009 г. е ръководител на
Детския
център
за
социална интеграция –
съвместен проект на
БЧК и Австрийския
младежки Червен кръст,
за чието развитие има
съществен принос. До
пенсионирането си през
2017 г. е ръководител на
Центъра за обществена
подкрепа към Областния съвет на БЧК Добрич.
През 2009 г. е удостоен със званието „Отличник
на БЧК“.
Областният съвет и Секретариатът на
Обл.С на БЧК-Добрич изказват най-искрени
съболезнования на близките и семейството на
Кирил Петров.
Ще го запомним с неговото трудолюбие и
творчество!
Поклон пред паметта му!

Издaние на Българския Червен кръст;
Пресцентър на БЧК
За контакт: 02 49 23 059; e-mail:
pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
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