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стр. 1 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
„Подобряване на безопасността на движението в населените места“

София 
30 март 2017 г.
В сградата и с партньорството на БЧК се проведе семинар на тема „Подобряване на безопасността на движението в населените места“. По предложение 

на Европейския съвет за безопасност на транспорта Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по 
пътищата (ДОККПБДП) и Българският Червен кръст организираха кръгла маса на тема „Подобряване на безопасността на движението в населените места”.

В събитието, което е в изпълнение на програма „Пътен индекс за безопасност”, участваха зам.-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов, 
генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, началникът на отдел „Пътна полиция“ – ГДНП комисар Бойко Рановски, председателят на СБА 
Валентин Панчев, представители на Европейския съвет за безопасност на транспорта, експерти по пътна безопасност от Австрия и Ирландия и др. 
Модератор беше секретарят на ДОККПБДП Алекси Кесяков.

В заключителната част се проведе дискусия по проблемите на безопасността на движението в населените места и по приоритетите на България за 
намаляване на пътния травматизъм.

„Българският Червен кръст от дълги години работи в партньорство с ДОККПБДП, с Пътна полиция, с министерствата на здравеопазването и на 
транспорта, със Съюза на българските автомобилисти и други, като реализира различни инициативи за превенция на пътния травматизъм, и преди 
всичко на детския  пътен травматизъм, и за подпомагане семействата на деца, пострадали при пътни инциденти” – каза при откриването на семинара 
генералният директор на БЧК и благодари за признанието БЧК да бъде домакин на толкова отговорна и навременна инициатива.

Ден на толерантността
Кърджали
31 март 2017 г. 
Община Кърджали бе домакин на Ден на толерантността и междуетническата подкрепа. В събитието участваха близо 700 ученици от 15 различни 

градове в България, които участваха в конкурс за есе по темата за Холокоста и героичното спасяване на българските евреи по време на Втората световна 
война.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

ПАРТНЬОРСТВА

В своето приветствие кметът на общината инж. Хасан Азис подчерта, че през голям период от 
време градът е бил реална „столица на толерантността” и сподели удовлетвореността си от факта, 
че младите хора съхраняват и пренасят през времето историческата памет на народа ни.

Посланиците на Израел, САЩ и Азербайджан също поздравиха участниците в събитието с 
постиженията им и призоваха да се помнят поуките на историята.

Д-р София Стоименова, главен секретар на НС на БЧК, прочете поздравителен адрес от името на 
председателя и на генералния директор на БЧК и постави акцент върху факта, че Българският Червен 
кръст като най-голямата хуманитарна организация у нас, е част от инициативата, обединяваща и 
мотивираща бъдещия диалог и взаимното уважение чрез възможността за изява на младите хора.

От името на НС на БЧК доц. д-р Тодор Черкезов, председател на ОС на БЧК – Кърджали, връчи 
почетна грамота и плакет на организатора на събитието г-н Яков Джераси, и награди най-добре 
представилите се участници в конкурса за есе.
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Бюлетин
Партньор на БЧК с високо отличие за отговорен бизнес 2016

София
24 март 2017 г.
На тазгодишното издание на най-утвърдения и престижен конкурс за 

корпоративна социална отговорност, в категория „Маркетинг, свързан с 
кауза“, Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) отличи с второ място 
Булмедика ООД за тяхната подкрепа към Националния дарителски фонд 
на БЧК за подпомагане на деца, пострадали при ПТП.

В надпреварата участваха 84 проекта, осъществени от 57 компании. 
За втора поредна година БФБЛ отличава партньор на червенокръстката 
организация, който активно подкрепя хуманитарните каузи.

Председателят на БЧК акад. Христо Гигоров връчи престижното отличие 
на д-р Стефан Стругаров, управител на Булмедика ООД. Той изрази дълбока 
благодарност за дългогодишната подкрепа и всеотдайността, с които 
компанията работи за намаляване на човешкото страдание. 

Финансовите дарения, постъпили в Националния дарителски фонд от 
Булмедика, са близо 50 000 лв. 

Враца
Март 2017 г.
БЧК – Враца, сключи споразумение за сътрудничество с Talk Online Panel България, които ще подпомагат с финансови средства от наградната си програма 

дейностите на организацията 
Talk Online Panel работят в Централна и Югоизточна Европа чрез мрежа от представителни офиси и местни ръководители на проекти. Членовете се набират 

чрез текущи проучвания, обществени и медийни портали.
В зависимост от законодателството на всяка страна, участниците в тях могат да разменят своите точки за ваучери за подарък или за пари в брой, които 

се изплащат по банкова сметка или отиват за дарение за благотворителност.

София
24 март 2017 г.
За втора поредна година в София Ринг Мол се проведе изложението. Мото Експо 2017 под егидата на Асоциацията на автомобилните производители и 

техните оторизирани представители в България, партньор на БЧК. 
Събитието стартира с официална пресконференция, в която взеха участие д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК, Димитриос Папулис, 

изпълнителен директор на София Ринг Мол, Татяна Груева, изпълнителен директор на Асоциация на автомобилните производители, Лъчезар Близнаков, 
трикратен носител на приза пътен полицай на годината, инсп. Мария Ботева от ГДНП – Пътна полиция, и актьорът и режисьор Асен Блатечки. 

Авторът на предстоящия кинохит „Бензин“ даде газ на Moto Expo 2017, като „запали” съвместно с Димитриос Папулис един от мотоциклетите, представени 
на изложението.

Споразумение за сътрудничество

Moto Expo 
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Бюлетин

Обучение на експерти 

Враца
27 – 31 март 2017 г.
Центровете “Домашни грижи“ във Враца, Криводол и Оряхово бяха 

домакини на работна визита и обучение на експерти от Арменския Червен кръст. 
С подкрепата на Швейцарския Червен кръст и във връзка със стартирането 

на услугата „домашни грижи“ в Армения, д-р Рубен Маргарян, д-р Кристина 
Испирян и медицинската сестра Светлана Масаелян посетиха БЧК, за да се 
запознаят с организацията и предоставянето на този тип услуги в областта.

Експертите имаха възможност да проследят различни аспекти от работата 
на центровете, да се срещнат с представители на техните екипи, както и с 
потребители на услугата. 

Първа помощ за възрастни хора

Габрово
30 март 2017 г.
Членове на МАЕ – Габрово, проведоха обучение по ПДП за потребителите на Дневен център за възрастни с увреждания. Поставен беше акцент 

върху честите травми в ежедневието – навяхване, счупване, охлузни рани, изгаряне, кръвотечение от носа и ужилване от насекомо. Потребителите 
на центъра се обучиха и на това как да постъпват, когато се наложи да звъннат на тел. 112, каква е основната информация, която трябва да дадат на 
спешния телефон и др. 

За финал домакините поздравиха обучителите с песни, посвириха и потанцуваха заедно.

В края на визитата гостите бяха изключително доволни от получените знания, които приложат на практика при реализирането на проекта в Армения. 

Кърджали
Март 2017 г.

В Дома за стари хора в града се проведе специализирано обучение 
на тема „Ефективна мотивация на персонала и превенция на бърнаут 
синдрома“. 

Модератори на обучението бяха  Златка Лапанова, психолог и 
доброволец на БЧК, и Ламбрета Анастасова, специалист от Секретариата 
на Областния съвет на БЧК. 

След презентация за бърнаут синдрома и причините, които биха довели до 
професионално изчерпване на работещите в социалната услуга, бяха проведени 
няколко забавни игри за подпомагане работата в екип на служителите. 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
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Бюлетин

Световен ден за повишаване на информираността на обществото по проблемите на аутизма

София
2 април 2017 г.

Доброволци на Първа териториална организация на БМЧК – София, 
организираха спортен празник в Борисова градина по повод Световния ден за 
повишаване на информираността на обществото по проблемите на аутизма. 

На събитието младежите раздаваха информационни материали, 
включиха се в щафетните игри с децата от Центъра за социална интеграция и 
рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър, забавляваха ги с 
рисуване на яйца и др.

Участието на доброволците в празника е продължение на работата им с 
деца аутисти в рамките на реализирания през 2014 г. и 2015 г. проект на СО на 
БЧК „Приятели на деца и младежи с поблеми от аутистичния спектър”.

Обучения по ПДП 

Пазарджик
25 март 2017 г.

Доброволци от МАЕ на БМЧК – Пазарджик, проведоха обучение по 
ПДП  на младежите от БМЧК – Панагюрище. В обучението участие взеха 
10 доброволци.

Обучители бяха Явор Калоянов и Паулина Василева. Те запознаха своите 
приятели с целите и принципите на оказващия първа долекарска помощ, 
с видовете рани, превръзки, счупвания, изгаряния и др. Разиграни бяха 
различни ситуации, при които доброволците упражниха наученото.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Добрич
Март 2017 г.

МАЕ и ДЕРБАК – Добрич, проведоха обучение по първа долекарска 
помощ за членовете на доброволните си екипи.

То бе водено от д-р Виолина Милкова, лицензиран лектор към ОС на 
БЧК. Обучението премина при засилен интерес и разпалени дискусии. 

Шумен
30 март 2017 г.

Доброволците от Младежкия авариен екип към БМЧК – Шумен, 
съвместно с Ученическия екип по първа помощ от II ОУ “Д-р Петър Берон“, 
направиха демонстрация за третиране на различни видове наранявания: 
счупвания, реанимация, силно кръвотечение, охлузни рани и ухапвания.
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Бюлетин

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Програма „Хелфи“

Велико Търново
26 март 2017 г.
Проведе се обучение за доброволци на БМЧК по програма „Хелфи“. 

Чрез програмата се цели децата да се научат на взаимопомощ, как да се 
предпазват от злополуки и как да оказват първа помощ в дадена ситуация. 

От април доброволците ще започнат посещения в началните класове 
на три местни училища.

Ново дружество на БЧК – Ямбол 
Ямбол
29 март 2017 г.
По инициатива на общинското ръководство на Съюза на пенсионерите в 

града бе учредено дружество на БЧК към квартален клуб „Недялко Царев“.
Създаването на новото дружество е не само естествен резултат 

от провежданите през последната година инициативи, организирани 
съвместно с БЧК – Ямбол, но и осъзната възможност от реализиране на 
дейности, които да са насочени за намаляване на социалната уязвимост и 
социално изключване на хората от третата възраст. 

Добриела Праматарова, специалист в БЧК – Ямбол, запозна 
присъстващите с организационната структура, с нормативната уредба и с 
приоритетните за ямболската червенокръстка организация дейности, като 

Посещение в Защитеното жилище
Кърджали
1 април 2017 г.
Доброволци на БМЧК от клуб „Да имаш голямо сърце не тежи” към 

ПГ „Руска Пеева“, Джебел, посетиха младите хора от Защитеното жилище 
в Кърджали. 

Обитателите на дома показаха на своите нови приятели народни хора 
и песни под съпровода на звучен тъпан, а червенокръстците им раздадоха 
козметични и хигиенни материали и кожени чанти.

Дарените консумативи са осигурени от членовете на клуба, с подкрепата 
на техни съученици от гимназията, учебното ръководство и граждани.

най-голям интерес предизвикаха обученията по първа помощ, реакция при кризи и фондонабирателните инициативи.
Присъстващите на учредителното събрание предложиха и единодушно избраха за председател на дружеството Мария Димитрова, за неин заместник 

– Динка Грозева, и за касиер – Маринка Георгиева. Приет бе и план за работа до края на 2017 г. 

Работна среща 
София област
28 март 2017 г.
Ръководството на БЧК – София област, проведе работна среща с кмета 

и със зам.-кмета на община Костинброд, на която бяха обсъдени начините 
за координация между двете структури с цел адекватно подпомагане на 
местното население. 

Обсъдено бе провеждането на курсове по първа долекарска помощ на 
педагози от всички училища на територията на общината. Представителите 
на областната червенокръстка организация посетиха и двете помещения, 
които ще бъдат предоставени на БЧК за развиване на бъдещи дейности. 
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Бюлетин

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Подобряване готовността за сложни извънредни ситуации

Париж
Март 2017 г.
Проектът „MERCI” („Отговор и координирана интервенция при събития на множество локации“), водеща организация в който е Френският Червен 

кръст, стартира в Париж.
В него участват Българският, Италианският, Испанският, Португалският Червен кръст и Европейският офис на Червения кръст, а целта му е да допринесе 

за по-добрата устойчивост на хората и общностите, живеещи в големите градски райони.
Чрез поредица от специализирани обучения спасителите и ръководителите на спасителни служби ще се запознаят с потенциалните рискове, на които 

ще е необходимо да реагират, а също с координираните инструменти за планиране на реакция при бедствени ситуации. 
По проекта ще се проведат и серия от симулационни учения, за да се проверят и адаптират процедурите и обучителните програми.
„MERCI” се реализира с подкрепата на Финансовия инструмент за гражданска защита на Европейския съюз, който има за цел да засилва 

сътрудничеството в областта на превенцията и готовността за защита на гражданите. Програмата обхваща всякакви видове бедствия – наводнения, 
земетресения, пожари и пандемии, химични, биологични, радиологични и ядрени инциденти.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Проект за адаптация

София
Март 2017 г.

От октомври 2016 г. БЧК и Асоциация „Форум“ реализират проект, насочен към предоставяне на административна и правна помощ, медицинска, 
психологическа и социална помощ на лица, получили международна закрила на територията на Европейския съюз, както и други законно пребиваващи 
граждани на трети страни на територията на България. 

Дейностите по проекта се финансират от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз и от националния бюджет на Република 
България чрез МВР. На 28 март се проведе среща с бежанци основно от Ирак и Сирия, които имаха разноообразни въпроси, свързани с предлаганите услуги. 

Целта е да се подпомогне адаптацията на целевата група, като се надграждат дейности по други проекти на БЧК. В рамките на дейностите се организират 
и информационно-образователни срещи, насочени към разясняване на нормите на поведение спрямо местното население, гарантиращи тяхната лична 
сигурност, основни законови санкции при неспазване на обществения ред и др.
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Бюлетин

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

„Великден за всеки”

София
2 април 2017 г.
Проведе се празничен концерт по повод съвместната кампания на Българския Червен кръст и омбудсмана на Република България „Великден за 

всеки”, в който участие взеха родните звезди Миро, Анелия, Лени Цанова, представителен хор към вокално студио “Нуша”, детски хор към вокално студио 
“Нуша”, Нели Андреева, солист от ансамбъл “Филип Кутев” и др.

По време на събитието, в благотворителните каси на БЧК, доброволци на организацията събираха дарения в подкрепа на кампанията „Дари празник 
на баба и дядо”.

До 4 април по кампанията са набрани 142 хил. лв.

Семинар по превенция на водния травматизъм

Драгоман
22 – 24 март 2017 г.
БЧК – София организира методически семинар по превенция на водния 

травматизъм със специалисти по водно спасяване на БЧК от цялата страна. 
Участниците се запознаха с новите материали по програма „Дръж под 

око”, която е насочена към децата в детските градини и техните родители. 
Представен бе моделът за партньорство в обученията по превенция между 
БЧК – София, и община Драгоман. 

Събитието уважиха кметът на Драгоман Димитър Иванов и зам.-кметът 
Лидия Банкова.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
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Бургас
3 април 2017 г.
В Царево и в Ахтопол дирекция ВСС, съвместно с БЧК – Бургас, проведе методическо обучение на обучители по програма „Приятели с водата”.
Участваха 27 преподаватели от училищата в двата града, които бяха запознати със съдържанието и целите на програмата. В следващите няколко 

седмици предстои обучението на близо 160 деца от 3 и 4 клас от двете населени места. Предвижда се на 26 май и на 1 юни обучените деца да участват 
в специално организирани водни празници на плаж „Велека“ в Синеморец.

„Приятели с водата“

ПРИЗНАНИЕ

Курс за водни спасители на плувни басейни и водни паркове 

Ямбол
март 2017 г.

С приемен изпит стартира първият за 2017 г. курс за „Воден спасител на 
плувни басейни и водни паркове”, организиран от БЧК – Ямбол. 

Кандидатите се явиха пред комисия в състав: Огнян Николов, инструктор 
по водно спасяване, Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна 
дейност“ в БЧК – Ямбол, и Адриана Желева, квалифициран воден спасител. 

В продължение на 65 учебни часа курсистите ще усвояват теоретични 
знания и практически умения, свързани с водноспасителната дейност, 
техниките и тактиките за спасяване и първа долекарска помощ при воден 
инцидент. Подготовката на кадрите ще се осъществява на плувния басейн в 
гимназия „Васил Левски” – Ямбол. 

Обучението ще приключи със заключителен изпит, като всички 
кандидати, успели да покрият заключителните изпитни нормативи, ще 
получат сертификат за завършен курс, даващ им право да работят на плувни басейни и водни паркове.

Благодарност

София
27 март 2017 г.

Генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов получи специални благодарности по повод успешното участие на трима служители от 
Секретариата на НС на БЧК Любомир Каракановски, д-р Никола, Николов и Ромуалдас Каминскас в компютърно подпомогнато обучение за софтуерни 
разработки по проекта “IMPRESS’.

На червенокръстките служители бяха връчени сертификати за участие, а Любомир Каракановски получи и официална покана за финалната среща 
по проекта в Атина след месец.
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София
Март 2017 г.
Националният съвет на Българския Червен кръст поднесе своите искрени съболезнования по 

повод кончината на д-р Благой Титянов, дългогодишен деятел на БЧК, председател на БЧК – Гоце 
Делчев.

„Загубихме един добър приятел и колега с голямо сърце, който беше съпричастен с болките 
и неволите на хората около себе си и смело защитаваше правата на нуждаещите се от помощ. 
Благодарни сме за неговата преданост към червенокръстката идея, доказвайки високите си 
нравствени качества и желанието си да бъде полезен.” – се казва в съболезнователния адрес. 

За достоен принос Българският Червен кръст е удостоявал д-р Благой Титянов с най-високи и 
престижни отличия – „Отличник на БЧК”, „Заслужил деятел на БЧК”, медал „100 години БЧК”, медал 
за заслуги „БЧК – златен”.

Поклон пред светлата му памет.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Лора Пеева; 

графичен дизайн: Майя Маслинкова;
Тел: 02 49 23 055; 02 49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

София
1 април 2017 г.

Планинската спасителна служба при БЧК проведе Общото си делегатско отчетно-изборно събрание. 
Гости на събранието бяха зам.-председателят на БЧК проф. Здравко Маринов, зам.-генералните директори Василка Каменова и д-р Надежда 

Тодоровска и главният секретар на организацията д-р София Стоименова.
В своето приветствие от името на НС на БЧК проф. Здравко Маринов изрази благодарност към планинските спасители и подчерта ролята на ПСС като 

носител на надеждата за нормалност в човешките отношения в българското общество.
Планинските спасители дадоха висока оценка за извършеното в периода 2013-2017 г., като приеха единодушно отчетите на Управителния съвет и 

на Контролната комисия.
За председател на УС на ПСС беше преизбран Веселин Ганчев, началник на отряд Пловдив, а за зам.-председател – Камен Колчев от отряд ПСС – София. 

За председател на КК бе избран Светослав Генков, началник на отряд Ловеч.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

Делегатско събрание на ПСС

В ПАМЕТ НА


