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Бюлетин
София
9 май 2017 г.

С удовлетворение от свършената работа и с много празнично настроение Столичната организация на БЧК отбеляза Международния ден на Червения кръст 
и Червения полумесец. Гости на тържеството бяха проф. д-р Красимир Гигов - генерален директор на БЧК, зам.-генералните директори д-р Славита Джамбазова 
и Василка Каменова и д-р София Стоименова – гл. секретар, проф. Татяна Янчева – зам.-ректор на НСА „В. Левски”, Мариана Стоилова – експерт в РУО-София. 

С думи на благодарност към доброволците, служителите и партньорите на организацията се обърна зам.-председателят на СО на БЧК д-р Ирена Димитрова, 
която сподели задоволството си от добрата работа през годината и подчерта, че голямото богатство на организацията са нейните доброволци. Мил поздрав 
към участниците в проявата поднесоха актрисата Василка Сугарева и деца от вокална група „Сладки пуканки” при Националния дворец на децата, чиито 
талантливи изпълнения предизвикаха бурни аплодисменти.

Церемонията по връчването на отличията на заслужили деятели на организацията започна с връчване на златен медал „За заслуги към БЧК” на директора 
на СО на БЧК Петранка Недялкова. За активна дейност през 2016 г. 2-ма души бяха наградени с медал „За заслуги към БЧК” - златен и сребърен, 4 души с  
отличието „Заслужил деятел на БЧК”, 7 - с „Отличник на БЧК”, и 16 младежи със значката „Млад отличник”. Наградите връчиха председателят на СО на БЧК проф. 
Здравко Маринов, зам.-председателят на СО на БЧК д-р Ирена Димитрова, координаторът и зам.-координаторът на БМЧК-София Михаела Богданова и Мария 
Христова, които с много уважение и топли думи откроиха приноса на всеки от наградените. Почетен диплом на БЧК за активно и ползотворно партньорство 
получиха НСА „В. Левски” и дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” на Столична община.

Бяха обявени резултатите и наградени участниците в проведения втори литературен конкурс „По пътя на първите – духовност и добротворчество. 
Митрополит Климент /Васил Друмев/ - първият председател на БЧК”. Зам.-директорът на СО на БЧК Спаска Тасева и председателят на журито – Ценцерушка 
Андреева връчиха наградите на победителите.

Специална изненада бяха красиви плакети, с които П. Недялкова награди най-активно работилите доброволци от Първи ТЦ, реализирали празника 
„Заедно за мира” през септември 2016 г. Вълнуващ израз на добротворчеството, вдъхновяващо делата на всички червенокръстци, беше пантомимичния 
етюд от спектакъла „Предай нататък усмивка, а не сълза”, изпълнен от детска киностудия с художествен ръководител Цвети Лозанова.

На финала на празничната церемония специален поздрав, много благодарност за полагания тежък труд и символичен подарък получиха всички 
доброволци, с чиито усилия се реализира първи транш на „Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане от Фонд европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица”-2017 г.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ

Червеният кръст „Навсякъде за всеки“

Русе
8 май 2017 г.

БЧК – Русе отбеляза Международния ден на Червения кръст и Червения 
полумесец с атрактивна демонстрация по първа долекарска помощ пред 
Съдебната палата. В нея се включиха над 50 доброволци от ДЕРБАК, МАЕ, 
БМЧК и дружества на русенската червенокръстка организация. Много 
млади хора, деца и възрастни се запознаха с начините на оказване на първа 
долекарска помощ и имаха възможност да приложат наученото на учебен 
манекен. Доброволците на БМЧК раздаваха бонбони и информационни 
материали на минувачите като предоставяха основна информация за 
основателя на Световното хуманитарно движение на Червения кръст и 
Червения полумесец – Анри Дюнан. На следващия ден тържествено бяха 
връчени от председателя на ОС на БЧК – Русе – проф. Тодорка Стефанова и Станимир Бояджиев – председател на БМЧК, почетни червенокръстки звания 
на 18 доброволци на Русенската организация на БЧК. 
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Шумен
Във връзка с отбелязването на Световния ден на Червения кръст и 

Червения полумесец доброволците на БЧК-Шумен изработиха плакати, 
презентиращи дейността на организацията, а за малките посетители на 
градската градина подготвиха много забавления и спортни игри. 

За активна доброволческа дейност бяха наградени с медал и грамота 
„Отличник на БЧК“ Кирил Красимиров и Добромир Добрев, а с „Млад 
отличник“ - Мартин Миланов и Иван Господинов.

Кърджали
Отбелязването на Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец 

в област Кърджали премина с участието на делегация от доброволци на 
Турския Червен полумесец , община Малтепе. Гостите се запознаха със 
забележителностите на София и Пловдив и проведоха работна среща с 
доброволците на Екип 254 и БМЧК, посетиха Дома за стари хора и „Хоспис Червен 
кръст“ и разгледаха историческите забележителности - манастирски комплекс 
„Св. Йоан Предтеча“ и старинната джамия на Седемте моми в с. Подкова.

Председателят на ОС на БЧК доц. д-р Тодор Черкезов и директорът 
на Секретариата – Жана Чакърова представиха дейността на областната 
организация на БЧК, а доброволците обмениха добри практики в социално-
помощната и младежката дейност.

Особено емоционална бе срещата на доброволците на Турския Червен 
полумесец в Дома за стари хора и „Хоспис Червен кръст“. Ръководителите на 
двете социални институции, управлявани от ОС на БЧК – Кърджали, д-р Таня 
Делева и Никола Сендов представиха  дейността си и трудностите, които я 
съпътстват, а турските доброволци дариха инвалидна количка за потребителите 
на социалната услуга. Споделен бе опит в подкрепа на  възрастните хора и 
грижите за тях. Присъстващите бяха единодушни, че именно грижите за 
възрастните хора показват зрелостта на обществото и че социалните институции са израз на тази грижа.

Гостите от Турския червен полумесец посетиха и общинската организация на БЧК в Кирково. Надсловът на тържеството бе „Навсякъде – за всеки! Историята 
гради бъдещето“. Мажоретният състав при ОУ „Ив. Вазов“, с. Чакаларово създаде приповдигната атмосфера, последваха фолклорни изпълнения на момичетата 
от СУ „Н. Й. Вапцаров“ и групата за турски танци към читалище „Възраждане“, с. Бенковски. МАЕ – Кърджали направи демонстрация по първа помощ.

Председателят на ОС на БЧК доц. д-р Тодор Черкезов отличи червенокръстки деятели и доброволци на БМЧК и награди с почетна грамота кмета на община 
Кирково – Шинаси Сюлейман.

Председателят на структурата на Турския Червен полумесец, Кьоксал Кьосе, благодари за прекрасната атмосфера, за съпреживения празник, за съхранените 
традиции, които показват, че различията ни обединяват. 

На общото хоро на площада в Кирково, водено от танцов клуб „Пъстро хоро“ от Кърджали, си подадоха ръце кметовете на Кирково и Ардино, членовете на 
Екип 254, доброволците на БМЧК, ръководствата на общинските организации на БЧК от цялата област, партньори на БЧК и турските ни приятели от Малтепе, 
превръщайки деня в празник на цялата общественост.

Разград
8 май 2017 г. 
Под мотото „Навсякъде за всеки“ с поредица от инициативи ОС на БЧК – 

Разград отбеляза Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. 
Доброволци на организацията направиха консултации за най-подходящото 
хранене при определени заболявания на хора с увреждания а Младежкият 
авариен екип проведе начално обучение по първа помощ за връстници 
от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”. На специално организирана среща с пенсионерски 
клуб „Здраве” бе предоставена подробна информация за различни схеми, 

по които се извършват измами с възрастни хора и начините на действие на престъпниците. Доброволци разпространиха и информационни материали, 
включващи най-често използваните методи за измама.

Червенокръстците отбелязаха своя празник с тържествено заседание. Зам.-председателят на организацията д-р Мария Пеева връчи почетни знаци 
„Отличник на БЧК“, предметни награди и „Млад отличник на БЧК“ на седем доброволци.

Велико Търново
9 май 2017 г.
ОС на БЧК отбеляза празника с демонстрация по първа долекарска помощ от доброволци на БМЧК пред Община Велико Търново. 
От 17,00 ч. заслужили доброволци на организацията получиха отличия. Грамота за проявено човеколюбие и в знак на признателност бе връчена на 



стр. 3Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Дъблин, Ирландия
8 - 10 май 2017 г.
Международната фондация за интегрирани грижи бе организатор на 17-та Международна конференция за интегрирани грижи, която събра 

изследователи и експерти от цял свят, работещи по различни аспекти, свързани с предоставянето и регулирането на интегрирани здравни и социални 
грижи. Мотото тази година беше “Изграждане на платформа за интегрирана грижа: да направим промяната, която е от значение за хората”. 

По време на форума представителите на БЧК д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор и Сияна Кършева от дирекция „Социално-здравна 
политика“ представиха опита на Българския Червен кръст в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора в домашна 
среда в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“. Постигнатите резултати съвместно с Министерство на труда и социалната 
политика, Министерство на здравеопазването и Швейцарски Червен кръст по пътя към качествено и устойчиво предоставяне на този тип услуги в 
нашата страна представляват добра основа за обмяна на опит и надграждане. Информацията беше представена в постерна експозиция, както и чрез 
презентация, включени в официалната програма на събитието.

След приключване на конференцията бяха проведени срещи с представители на различни институции, общини и организации в Ирландия, които 
представиха своя опит при изграждането на общности, създаващи равни условия за живот на хора от всички възрасти. Инициативите, които се реализират 
в Ирландия, са в рамките на Глобалната мрежа на СЗО за градове, съобразени с нуждите на възрастните хора. В нея членуват 454 града и общности от 
37 държави, но за съжаление към този момент България не е сред тях.

Митрополит Григорий – зам.- председател на БЧК – В. Търново. „Заслужил 
деятел на БЧК“ стана Зорница Стоянова, щатен специалист БМЧК към ОС на 
БЧК. Със звавието „Отличник на БЧК“ бяха удостоени Милена Катинова – 
председател на ОбщС на БЧК – Павликени, Боян Димов - началник на ПСО 
– В. Търново; Цанка Одажийска – председател на дружество с. Шереметя, 
Антоанета Красимирова Тодорова – председател на дружество с. Водолей, 
а с „Млад отличник на БЧК“ - Димитър Панов – областен координатор на 
БМЧК, Ивомила Петкова, Биляна Узунова и Симона Симеонова.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Международна конференция за интегрирани грижи

„Дари кръв, спаси живот“

Кърджали
13 май 2017 г.

Жители на община Ардино дариха кръв в специализиран автомобил на 
Центъра за трансфузиционна хематология към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. 
Инициативата се реализира в рамките на маратон „Дяволския мост – 
Ардино”, посветен на Международния ден на предизвикателството и Деня 
на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на 
спорта в партньорство с Общински съвет на БЧК-Ардино. 
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София-област
12 -13 май 2017 г.
За шеста поредна година беше домакин на първия кръг от Републиканския 

шампионат по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението“ 
бе община Челопеч. Организацията и провеждането на това състезание се 
осъществава от Националното движение по приложно колоездене „Младежта 
за безопасност на движението” към СБА със съдействието и подкрепата на БЧК, 
МОН, Националния дворец на децата и Пътна полиция. 

Задачата на БЧК беше да проведе изпита по първа долекарска помощ на 
отборите - участници в състезанието от цялата страна. Той беше под формата на 
решаване на практически казус/ситуация на пътнотранспортно произшествие с 
посочени конкретни действия, които трябва да бъдат подредени в правилната 

Републикански шампионат по приложно колоездене 

София-област
9-10 май 2017 г.
Община Челопеч беше домакин на 17-та Национална ученическа 

викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”. 
Целта на състезанието е да се изградят умения и навици за действия в 
условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно 
поведение на пътя. В мероприятието участваха отбори от цялата страна, 
които се състезаваха в няколко кръга. 

Наред с решаването на писмен тест по безопасност на движението, 
практическа задача за установяване на повреда на велосипед, сглобяване 
на пъзел с пътен знак, участниците във викторината трябваше да решат и 

За пореден път хората от града проявиха своята хуманност и решиха да се включат в тазгодишната кампания по кръводаряване под надслов „Дари 
кръв, спаси живот”, заяви д-р Диана Георгиева, началник на кръвния център. Тя изказва най-искрените си благодарности за съдействието на Общинската 
структура на БЧК в града за тазгодишното кръводаряване. В кампанията се включиха 9 доброволни кръводарители. По време на маратона много граждани 
се включиха в инициативата на доброволците на БМЧК от клуб „От сърце“ към СУ „Васил Левски“ - набиране на средства за подпомагане на хора в риск. 
Дарените средства бяха внесени във фонд „Милосърдие“ на ОС на БЧК – Кърджали.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

„Да запазим децата на пътя“

тест за оказване на първа долекарска помощ. Участниците в състезанието бяха оценявани от д-р Живка Димитрова от Секретариата на НС на БЧК и Светлана 
Траянова – главен специалист от Областния съвет на БЧК - София. Най добре в тази дисциплина се представи отборът на община Девин, област Смолян, който 
получи максималния брой от 10 точки. Победител стана отборът на гр. Смядово, обл. Шумен, на второ място се класира отборът на Монтана, а на трето място 
останаха представителите на София област. Награди за най-добре представили се отбори бяха осигурени от Областния съвет на БЧК - София. 

последователност на изпълнение. Отборите бяха оценявани от д-р Живка Димитрова от Секретариата на НС на БЧК и Светлана Траянова – главен специалист от 
Областния съвет на БЧК - София. Най-добре по оказване на първа долекарска помощ се представи отборът на гр. Етрополе, Софийска област, следван от отборите 
на Първомай и Монтана. Комплексен първенец в първия кръг стана отборът на град Берковица. Наградите за най-добре представилите се отбори в кръга по първа 
долекарска помощ бяха осигурени от Областния съвет на БЧК – София. Вторият заключителен кръг ще се проведе на 26-27 май 2017 г. в Ботевград.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Кърджали
7-8 май 2017 г.
В хотелски комплекс „Елит“, Община Кирково, се проведе двудневен обучителен семинар на новоизбраните ръководства на организациите на БЧК от област 

Кърджали. Председателите и зам.-председателите на общинските съвети участваха в модулите „Доброволчески мениджмънт“, „Оперативно планиране“ и „Екипна 
ефективност и комуникация“, презентирани от експерта Пепа Чолакова и от психолога Ваня Петрова - член на ОС на БЧК.

Работата по групи, ролевите игри и решаването на казуси създаде емоционална атмосфера и обогати уменията им за работа в екип. Споделените добри практики 
повишиха мотивировката на общинските ръководства и желанието им за надграждане на капацитета и възможностите на организациите, които ръководят. 

Всички председатели на общинските структури получиха призове за дейности, в които са показали най-добро развитие през последната година.

Обучителен семинар
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Шумен
Проведе се областното състезание на ученическите екипи по първа 

помощ. Участие взеха седем отбора, които показаха своите практически 
и теоретични знания.

Доброволците от МАЕ - Шумен подготвиха различни ситуации с 
инциденти от ежедневието. На първо място се класира отборът на II ОУ „Д-р 
Петър Берон”, които ще участва в началото на месец юни в Националното 
състезание в НУЛЦ на БЧК - Лозен. На второ място се класира отборът на 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Смядово, а на трето - отборът на СУ „Йоан 
Екзарх Български”.

Враца 
10 май 2017 г.
В „Младежки Дом“ - Враца се проведе областен преглед на ученическите 

екипи по първа помощ (УЕПП). Участие взеха 7 отбора от по 4 човека от 3 
общини на областта – Враца, Мизия и Хайредин. Участниците преминаха 
през общо 8 пункта, на 5 от които трябваше да демонстрират уменията 
си за оказване на първа помощ при пътнотранспортно произшествие 
(ПТП), земетресение, битов инцидент, инцидент с пострадали, изпаднали 
в безсъзнание и теоретичен тест. Ситуациите бяха пресъздадени от 
ученици на врачанското средно училище „Козма Тричков“, които умело 
влязоха в ролите си на пострадали или просто изплашени хора. Съдии бяха 
доброволци от клубовете БМЧК във Враца и Зверино, а главните съдии 
на пунктовете – определени от община Враца училищни медицински 
работници. Те оценяваха уменията на отборите да реагират адекватно 
в дадената ситуация, да разпределят задачите си, да вземат мерки за 
обезопасяване на мястото на инцидента, да извършат правилно повикване 
на спешен център, да окажат навременна и адекватна помощ. Най-много 
точки (421) от представянето си събра отборът на ОУ „Цанко Церковски“ – 
Мизия, само със 7 по-малко ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца, а на трето 
място остана СУ „Васил Кънчов“ от областния град. Всички участници 
получиха награди и грамоти, осигурени от Областния съвет на БЧК - Враца.

Разград
С любезното домакинство на УСШ “Руси Бухтев” и на неговия 

ръководител Цветан Танев, бе проведено областното състезание на УЕПП. 
Гости на събитието бяха главен инспектор инж. Емилиян Станев - директор 
РД ПБЗН-Разград, Дияна Първанова - директор на ОУ “В. Левски”, Разград, 
Румяна Костадинова - директор на ОУ “Хр. Ботев”, Лозница и децата от 
ЦНСТ - Исперих.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Областни състезания на УЕПП
Участваха 7 екипа от общините в Разградска област. Съдии на 

състезанието бяха доброволците от МАЕ Разград, а главен съдия бе Емили 
Хоанг.

На първо място се класира отборът на ОУ “Васил Левски”, Разград, на 
второ място - на ОУ “Васил Априлов”, Исперих, а трето поделиха екипите на 
СУ “Христо Ботев”, Кубрат и СУ “Христо Ботев”, Цар Калоян.

Кюстендил 
10 май 2017 г. 
Областното състезание на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП) 

се проведе в Обединен детски комплекс - Кюстендил. В него взеха участие 
осем отбора, които преминаха през осем пункта с различни казуси. Отборът, 
класирал се на първо място, е СОУ „Аверкий Попстоянов”, Рила. 

Кърджали 
12 май 2017 г. 
В двора на Дома за стари хора – Кърджали, се проведе Областен 

преглед на ученическите екипи по първа помощ, открит от директора на 
Секретариата на ОС на БЧК – Жана Чакърова. В състезанието по първа 
помощ участие взеха екипи на 8 учебни заведения от общините Кърджали, 
Момчилград, Ардино и Черноочене. 

Главен съдия на състезанието бе дългогодишният сътрудник и лектор 
по първа долекарска помощ в БЧК – д-р Борис Досев. В журито участие 
взеха членове на Младежки авариен екип – Кърджали и мед. техник 
Маргарита Пенева – доброволец на „Екип 254“ на БЧК. 

Отборите демонстрираха придобитите практически умения за 
оказване на първа помощ в една сборна задача с четирима пострадали. 
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Благотворителна изложба 

Смолян
12 май 2017 г.
Областното състезание на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП) 

се проведе на на площада пред храм „Св.Висарион Смоленски”. В него взеха 
участие шест отбора от областта, които преминаха през шест пункта с 
различни ситуационни казуси. 

Главен съдия на състезанието беше д-р Бойка Янева – дългогодишен 
доброволец на червенокръстката организация. Помощник съдии бяха 
медицинската сестра Диана Сурова и членове на Младежкия авариен екип 
към БЧК – Смолян. Доброволците на Българския младежки Червен кръст 
от клуба в Смолян, бяха статисти на различните пунктове.

След изключително оспорваната надпревара челните места заеха 
отборите от СУ „Отец Паисий”, Смолян – 1-во място, ОУ „Васил Левски”, 

Пазарджик
10 май 2017 г.
БЧК и БМЧК - Пазарджик проведоха състезание за УЕПП. Участие взеха 

три отбора. На първи пункт състезателите преминаха тест, а в следващите 
имаха различни ситуации.  На първо място се класира отборът на ЕГ „Бертолт 
Брехт”, Пазарджик.

Фестивален и конгресен център – Варна и Школа по изкуства „Магия 7“ 
организираха 14-та благотворителна изложба – концерт с благословението 
на Варненски и Великопреславски Метрополит Йоан. Набраните средства са 
за новия храм на Варна – „Свети Преподобномъченик Прокопий Варненски“. 
Доброволци на Български младежки Червен кръст -  Варна участваха в 
събитието и помагаха за събиране на даренията за благородната кауза.

Екипното решаване на тест показа високото ниво на теоретичните знания 
на участниците. На първо място се класира екипът на СУ „Отец Паисий“ - 
Кърджали, който събра най-много точки.

Златоград – 2-ро място, ОУ „Стою Шишков”, с.Търън – 3-то място 
Областната организация на БЧК – Смолян, изказа огромна благодарност 

на отец Димитър Михайлов  за подкрепата на инициативите на БМЧК и 
предоставянето на двора на храм „Св. Висарион Смоленски” за място на 
провеждане на състезанието.

Варна
7 май 2017 г.

Доброволците на БМЧК охраняваха състезание

Доброволците на Български младежки Червен кръст Варна участваха със своите умения по първа долекарска помощ при обезопасяване на маршрута 
на Маратон Варна 2017, в който се включиха състезатели от най-големите лекоатлетически клубове в страната, атлети от най-силните нации в маратонското 
бягане - Кения, Етиопия, Мароко и професионални спортисти от над десет други държави. 

Варна
7 май 2017 г.
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Обучение на тема „Общи знания за ЧК/ЧП“
Пловдив
11 май 2017 г. 
В ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе обучение на тема „Общи 

знания за ЧК/ЧП“ за новопостъпилите доброволци на клуба по МХП към 
университета. За обучаващите се това беше едно ново изживяване, а за 
голяма част от тях – първи допир до червенокръстката организация. На 
семинара присъстваха студенти първи курс специалност „Право“. Голяма 
част от обучителните сесии бяха водени от доц. Христо Паунов – член на НС 
на БЧК и зам.-председател на Областния съвет на БЧК – Пловдив. 

По време на обучението беше добавена и една допълнителна сесия – 
„Как да се предпазим от трудова експлоатация?“, с която беше отбелязана 
седмицата за борба с трудовата експлоатация и националната кампания 
„По-добре информиран, отколкото експлоатиран“. Гост-лектор беше Таня 
Иванова  - секретар на местната комисия за борба с трафика на хора. 

Добрич
12 май 2017 г.
Съвместно партньорско учебно занятие за действия при земетресения, 

пожар и евакуация се проведе на територията на училище СУ „Д. Талев“. 
Участие в него взеха деца и персонал на СУ „Д. Талев“, Районно 

управление на МВР - Добрич, Района служба ПБЗН, доброволци на ДЕРБАК 
и МАЕ. 

Направена беше симулация на земетресение с епицентър на 80 км 
в Черно море, което причинява пропукване на стени, паднала мазилка, 
счупени прозорци. Прекъснато е електрозахранването в част от сградата 
на училището. В резултат на късо съединение в ел. табло в коридора на 
втория етаж избухва пожар. Излиза силно задушлив дим. Вследствие на 
паниката и суматохата има пострадали две деца, а също така и деца във 
видимо състояние на силен стрес.

Последва евакуация на персонал и ученици от двата евакуационни изхода на сградата. На пострадалите деца е оказана пълва долекарска помощ от 
доброволци на МАЕ., а на тези във видимо състояние на силен стрес беше оказана първа психологична помощ от доброволци на ДЕРБАК.

След приключване на занятието пред ученици от горните класове бяха представени филмите за основаването на Червения кръст/Червения полумесец 
и от Националното учение на ДЕРБАК – „КАВАРНА-2015“ и беше направена презентация на тема: „Подготовка на населението за реакция при бедствия“.

МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Обучение за действия при бедствия

Разширяване на сътрудничеството между БЧК и Столична община
София
12 май 2017 г.
В Панчарево беше открит изграденият от Столична община полигон 

с модулни площадки за обучение и реакция при природни бедствия. 
На него ще се обучават ученици и служители на общински, държавни и 
частни фирми. 

Полигонът беше открит от кмета на Столична община Йорданка 
Фандъкова. На събитието присъства и генералният директор на БЧК 
проф. д-р Красимир Гигов. Гостите на събитието бяха впечатлени от 
демонстративните действия на доброволците от младежкия авариен екип 
/МАЕ/ към СО на БЧК, които оказваха първа долекарска и психологична 
помощ на пострадали.
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XVI Национален турнир по водно спасяване „Любен Кантарджиев“ 

Велико Търново 
13 - 14 май 2017 г.

„Защита при бедствия, пожари и 
извънредни ситуации”

Хасково
12 май 2017 г.
Проведе се областният етап на ученическото състезание „Защита при 

бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Състезанието бе организирано 
от РД ПБЗН и РИО - Хасково с активното партньорство на ОС на БЧК – 
Хасково. То се състоя в СОУ „Васил Левски” и в него взеха участие шест 
отбора от общините Ивайловград, Харманли, Симеоновград, Стамболово, 
Димитровград и Тополовград. На първо място се класира отборът от СОУ 
„Любен Каравелов”, Димитровград.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Курсове за водни спасители
Ямбол
5 май 2017 г.
Със заключителен изпит приключиха курсовете за „Воден  спасител на 

плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи 
и море”, организирани от БЧК – Ямбол. 

Първата част от изпитите се проведе в учебната зала на областния 
секретариат. Под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират 
теоретичните си знания за организацията на водноспасителната дейност в 
България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и 
плуване, оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др. След това, на плувния басейн към Гимназия „Васил Левски”, се проведе практическата част. 

Кандидатите демонстрираха усвоените по време на обученията практически умения: плуване под вода, извличане на удавник, техниката и тактиката на 
водното спасяване, използването на спасителни средства и др. Всички единадесет курсисти успяха да се справят успешно с изпитните нормативи от курса за 
„Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, а деветима покриха изпитните изисквания за „Воден спасител на открити водни площи и море”. 

Кандидатите за бъдещи водни спасители демонстрираха наученото пред комисия  в състав: Антон Налбантов – директор на дирекция „Водноспасителната 
служба” към НС на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист 
„Водноспасителна дейност“ в секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол и председател на комисията.

В XVI национален турнир по водно спасяване участваха 138 участници, разделени на шест възрастови групи, включени в 12 отбора - два от Велико 
Търново, два от Варна, отбори от Бургас, Севлиево, Враца, Благоевград и Павликени, 3 отбора от София. 

Организатори бяха ОС на БЧК – Велико Търново, Плувен клуб „Етър“, дирекция „Водноспасителна служба“ към БЧК, община В. Търново; Туристическо 
дружество „Трапезица“ – 1902 и ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. 

На първо място се класира отборът на Бургас с ръководител Тодор Костов. 
Наградите и през тази година бяха осигурени от SPEEDO и община Велико Търново. За малките участници имаше надуваеми играчки, осигурени 

от Хиполенд. Туристическо дружество „Трапезица - 1902“ - Велико Търново с ръководител Георги Димитров награди най-малкия и най–възрастния 
участник в турнира.


