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Председателят на БЧК акад. Христо Григоров беше удостоен с 
Международната награда „Родолюбие 2016“ на Българската социална 
мрежа „Паметта на българите“. Официалната церемония се проведе в офиса 
на БЧК – Варна в присъствието на проф. д-р Красимир Гигов, генерален 
директор на БЧК, Илия Раев, член на НС на БЧК и председател на БЧК – Варна, 
представители на областната червенокръстка организация. 

Отличието беше връчено лично от Николай Увалиев, основател и главен 
редактор на Българската социална мрежа „Паметта на българите“, която 
осъществява дейността си съвместно с Българската академия на науката 
и изкуствата и в сътрудничество със Синдиката на българските учители и 
Асоциацията на българските училища в чужбина. 

Международната награда „Родолюбие 2016“ се присъжда на личности, 
поели отговорността за опазването и развитието на българската кауза, след 
широко допитване на българските общности по света. 

Международна награда „Родолюбие 2016“ за председателя на БЧК 

ПРИЗНАНИЕ

Акад. Христо Григоров благодари за високата оценка, като подчерта, че тя е оценка не само за това, което той е направил през годините, а и за всички 
в БЧК. „Това е една голяма отговорност и тази оценка за мен е и оценка за колегите от БЧК, защото всички заедно изградихме авторитета на нашата 
организация. Искам да ви уверя, че ще продължаваме да изпълняваме нашата мисия - да помагаме и да подаваме ръка на всички нуждаещи се хора“, 
каза акад. Христо Григоров. 

Носители на наградата „Родолюбие“ са: Васил Левски – посмъртно, Гусман Халилов, проф. Лука-Франчиск Велчов, Панде Евтимов, Никола Стоянов, 
Бойко Борисов - министър-председател на Република България и Росен Плевнелиев - президент на Република България в периода 2012 - 2017 година. 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Програма „Домашни грижи“ на БЧК – успешно въведен европейски модел 

Международна конференция на тема „Домашните грижи – успешен модел за интегрирани здравно-социални услуги в общността“, организирана 
от Българския Червен кръст с подкрепата на Посолството на Конфедерация Швейцария, доказа, че домашните грижи са по-ефективни и по-евтини от 
болничен престой или от дома за възрастни хора.

„Осигуряването на качествени здравни и социални грижи за застаряващото население и на достойни старини на нашите родители и близки са един 
от приоритетите в работата на БЧК през последните години. Нашата организация полага сериозни усилия за преодоляване на съществуващите проблеми 
пред възрастните граждани и се стреми да им осигури продължителен и активен живот.“ – каза при откриването на конференцията председателят на 
БЧК акад. Христо Григоров.
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Кърджали
юни 2017 г.
Започна раздаването на хранителните продукти от първи допълнителен транш по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

от ФЕПНЛ - 2016 година. 
В допълнителните списъци, предоставени на БЧК от дирекциите „Социално подпомагане“ за кърджалийска област са включени 198 души, които ползват 

социалните услуги на 20 социални институции - дневни центрове и защитени жилища и не са били подпомагани от предишните траншове на програмата.
Индивидуалният хранителен пакет включва 10 вида хранителни продукти – брашно, ориз, спагети, картофено пюре, гювеч, конфитюр, компот, месни 

консерви, захар и вафли. Първи своята помощ получиха децата от Дневния център в Добромирци и ЦОП в Джебел, както и ползвателите на Защитеното жилище 
в с. Патица, община Черноочене се похвалиха, че имат собствена овощна градина.

Продължава подпомагането по европейската хранителна програма

Водещият на събитието, журналистът Георги Тошев, предостави думата за откриващи експозета на посланика на Конфедерация Швейцария Денис 
Кнобел, на зам.-министрите на труда и социалната политика и на здравеопазването Росица Димитрова и Лидия Нейчева, на Беат фон Деникен, ръководител 
„Международно сътрудничество“ на Швейцарски Червен кръст, на съветника на президента по социалните въпроси Гълъб Донев.

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК и ръководител на Програма „Домашни грижи“, представи пред аудиторията приноса на 
проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ за успешното въвеждане на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда в България. 
Посочените от нея резултати, постигнати по проекта през периода 2012 - 2017 година, бяха признати като сериозен успех в представения от Силвия Цанова, 
зам.-председател на „Глобал Адвайзърс“ АД, сравнителен анализ на услугата „домашни грижи“ с други форми на социално-здравни услуги в домашна 
среда. От НСОРБ представиха ангажиментите на общините и предизвикателствата пред тях при предоставяне на интегрирани грижи за възрастните хора.

С особен интерес участниците в конференцията проследиха презентацията на Ерика Плачела, съветник по здравни въпроси в Швейцарската агенция 
за сътрудничество и развитие, в която убедително беше представен изключителния принос на Швейцарската агенция за трансформирането на системите 
за предоставяне на здравни грижи в Източна Европа. 

Перспективите пред Световната здравна организация относно предоставянето на интегрирани здравни грижи бяха коментирани от д-р Скендер Сила, 
ръководител на офиса на СЗО в България. Последва и информация относно Инвестиционния план за Европа на Европейската комисия и възможностите, 
които той предоставя за финансиране на интегрираните здравно-социални услуги.

По време на конференцията бяха дискутирани редица важни въпроси, отговорите на които дава новият модел на интегрирани здравно-социални услуги, 
въведен чрез проекта „Домашни грижи“ на БЧК. Обсъдени бяха и следващите стъпки и предизвикателствата пред неговата устойчивост и прилагането 
му в цялата страна. 

Всички представители на институции се обединиха около заключението, че осъществяването на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ 
от БЧК, съвместно с МЗ, МТСП и Швейцарски Червен кръст, с подкрепата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, е довел до създаването 
на предпоставки за трайно въвеждане и устойчиво предоставяне за първи път в България на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 
за възрастни хора. 
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В ОблС на БЧК – Кърджали бяха организирани два курса за обучение 
по ПДП на 31 учители от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Теоретичните и практическите занимания, свързани с оказване на 
първата помощ на работното място, бяха посрещнати с особен интерес 
от страна на учителите. В рамките на курса участниците получиха и 
ръководство „Първа помощ на работното място“.

Обучението беше проведено от д-р Стоян Петров – лектор по първа 
помощ към Областния съвет на БЧК.

Обучение на учители по ПДП

Психо-социална подкрепа

Варна
9 юни 2017 г.
В областната организация на БЧК Варна стартираха четири нови проекта 

за психо-социална подкрепа. По един от тях - „Приеми предизвикателствата 
с усмивка“, дружество „Одесос“ от общинската червенокръстка организация в 
града организира музикално-поетичен рецитал “Сезони на любовта“.  

Над 180 души - членове на БЧК и съюзната организация на пенсионерите в 
града, потребители на социални услуги в ЦДГ, ЦОП, ЦСРИ и защитени жилища, 
присъстваха на събитието.

Пет доброволки изпълниха стихове на незабравимата Станка Пенчева в 
съпровод на пиано, а автори на стихове прочетоха свои творби. Младежи от 
БМЧК подариха цвете на всеки от изпълнителите и събудиха мили спомени 
сред хората в третата възраст.

Кърджали
15 юни 2017 г.

По инициатива на Общински съвет на БЧК – Тунджа, с подкрепата 
на Областния съвет на БЧК - Ямбол, Община „Тунджа“ и Отделението по 

Световен ден на кръводарителя

Ямбол 
14 юни 2017 г.

Всяка година на 14 юни в страните по целия свят се отбелязва Световния ден на кръводарителя. Целта на инициативата е да повиши 
информираността на хората за необходимостта от безопасна кръв за спасяване живота на нуждаещите се и да се изрази дълбока благодарност 
към хората, които доброволно и безвъзмездно даряват кръв. 

Фокусът на тазгодишната кампания на Световната здравна организация (СЗО) е върху кръводаряването за спешни случаи, при внезапно 
възникнали кризи или извънредни ситуации. По данни на Организацията всяка година животът и здравето на повече от 250 милиона души са 
засегнати от извънредни ситуации. През последното десетилетие природни бедствия са причинили над 1 милион смъртни случая.

трансфузионна хематология в МБАЛ „Св. Пантелеймон”, за пета поредна година 
се проведе кръводарителска акция, посветена на Световния ден на доброволния 
кръводарител. 

Сред десетте кръводарители бяха председателят на Общинския съвет на 
БЧК-Тунджа, заместник-кметът на общината Станчо Ставрев и общинският 
съветник Йордан Йорданов.

На тържествена церемония бяха наградени дългогодишни кръводарители 
от община Тунджа. 

Общинският съветник Йордан Йорданов и Валентин Велев, експерт във 
военен отдел, а  Станислава Иванова - старши експерт към отдел „Социални 
услуги“, получи грамота, като дари кръв за първи път.

Гости на церемонията бяха инж. Митко Филипов – директор на секретариата 
на ОблС на БЧК-Ямбол и д-р Биана Милкова – началник на Отделението по 
трансфузионна хематология в МБАЛ „Св. Пантелеймон”.
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Варна
9 юни 2017 г.
По повод Световения ден на безвъзмездното кръводаряване доброволци на БМЧК-Варна посетиха Центъра по трансфузионна хематология в града, 

за да се запознаят отблизо какво е да си кръводарител. 
Те научиха какви са условията човек да дари кръв, какво количество се взeма, видяха самия метод и научиха много интересни неща по темата.

Дупница
9 юни 2017 г. 
В кръводарителската акция на пл. „Свобода” в Дупница се включиха 32 

души. Тя беше осъществена с партньорство между БЧК - Кюстендил, Община 
Дупница и Ротаракт клуб-Дупница. Доброволци на БМЧК - Кюстендил 
разясняваха на хората ползите от кръводаряването, кой и как може да 
дарява кръв. Акцията премина под мотото „В кръвта ти е да спасяваш 
животи!”.

За пета поредна година се проведе тренировъчен курс с членове на 
доброволните екипи на БЧК за действие при наводнения. Целта беше 
повишаването на подготовката и обучение на новите членове. Участваха 
70 доброволци от  областните организации на БЧК - членове на звената за 
действия при наводнения, експерти от дирекциите „Мениджмънт на бедствията”, 
„Водноспасителна служба” и „ПСС“ при БЧК със спасителни кучета, както и екипи 
на Червения кръст на Сърбия и на Македония и колеги от организацията „Четири 
лапи“, с които си партнираме след наводнението в Мизия през 2014 г.

Учебно тренировъчното занятие се проведе по поречието на река Струма 
в района на моста за с. Ощава. То включваше спасяване в бързо течащи води 

Видин
14 юни 2017 г. 
Доброволци от клуб „ППМГ Екзарх Антим I” на БМЧК – Видин проведоха 

акция по безвъзмездно кръводаряване в областния град по случай 
Международния ден на кръводарителя. 

Червенокръстците раздаваха флаери и брошури, промотирайки 
безвъзмездното кръводаряване. Също така разясняваха на гражданите 
как и къде може да се дари кръв във Видин.

Кресна
9 - 13 юни 2017 г.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Тренировъчен курс на доброволни екипи за действие при наводнения
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Бургас
14 юни 2017 г.

на мотористи, повлечени от приливна вълна, работа със спасителни въжета и 
системи за преминаване на река, оказване на помощ и евакуация на пострадали 
при наводнение хора с физически увреждания и търсене и спасяване на изгубени 
от базов лагер вследствие на наводнение. Много от елементите, включени в 
занятието, се изпълняваха за първи път, като участниците действаха в реални 
условия - без предварително да знаят ситуациите. Всички екипи изпълниха 
поставените задачи, показвайки своето израстване и професионализъм.

Учение на остров “Св. Анастасия”

Над 50 души - туристи, персонал и представители на медиите бяха евакуирани от остров “Света Анастасия” заради избухнал пожар в рамките на 
тренировъчно учение. То беше организирано от община Бургас като част от плана за защита при бедствия. Целта беше подобряване на взаимодействието 
между всички служби, които действат при възникване на инциденти. 

Сигналът за пожар е подаден в 11 часа на телефон 112 от управителя на островния туристически комплекс, а оттам своевременно са информирани 
община Бургас, областната и морската администрации, БЧК и всички  служби, ангажирани със спасителните дейности. При получаването на известието 
от военноморска база „Бургас“ към острова отплава катер, за да евакуира намиращите се хора там. Спасителната операция продължи 15 минути. 
Междувременно до пристигането на катера, доброволци на областната червенокръстка организация от ДЕРБАК и МАЕ направиха демонстрация на 
оказване на първа долекарска помощ на четирима пострадали.

В учението участваха представители на община Бургас, регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР, БЧК, районен 
център 112, Военноморските сили и доброволчески формирования. 

Такава тренировъчна евакуация се прави на острова в началото на всяко лято с цел да бъде намален риска при възникване на бедствия и да бъдат 
обучени служителите как да реагират навременно и адекватно. 
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Отборът на ОУ „Братя Миладинови“ в Бургас стана победител в XV национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни 
ситуации“, организирано от ГД ПБЗН и МОН. То беше проведено в Морската градина на Бургас и в него взеха участие 112 деца от цялата страна.  Участниците 
трябваше последователно да преминат през различни пунктове, включващи теоретични и практични въпроси, свързани с природни бедствия, аварии, 
катастрофи, индивидуални и колективни средства за защита, правила за поведение при пожар, обаждане на тел.112 и оказването на първа долекарска 
помощ. На второ и трето място се класираха отборите на Габрово и Шумен.

БЧК е партньор в организирането и провеждането на състезанието и всяка година обучава състезателите по първа помощ.

Национално ученическо състезание за защита при пожари и бедствия

Бургас
13 юни 2017 г.

Доброволците на БМЧК бяха посрещнати с  „Добре дошли“ от ПГ „Руска 
Пеева“ в обединено детско заведение „Щастливо детство”. Театралната 
постановка „Горското училище” за пореден път беше приета от децата с 
много емоции и смях. Малчуганите сами изпяха голяма част от песните 
в пиесата.  

Това е четвъртото представяне на постановката, а нейната популярност 
нараства, както и желаещите да бъдат част от тази благотворителна 
инициатива. В Джебел бяха събрани 400 лева, които ще бъдат използвани 
за подпомагане на деца в риск.

Джебел
15 юни 2017 г.

Сливен
16-18 юни 2017 г.
В почивна база „Декотекс” в местността „Карандила” младежи-доброволци от Сливен, Ямбол, Пловдив и Бургас участваха в обучение на тема 

„Репродуктивно здраве“ по проекта „Разговор за здраве”, който е част от механизма за подпомагане на дейностите на БМЧК „Мисли глобално! Действай 
локално!”.

Обучението беше проведено от д-р Красимира Чалова – специалист акушер-гинеколог от Пловдив. Основните теми, с които тя запозна младежите 
бяха: „Мъжка и женска полова система”, „Менструален цикъл”, „Профилактичен гинекологичен преглед”, „Бременност”, „Аборт”, „Контрацепция”, както и 
чести заболявания на мъжката и женската полова система. С помощта на д-р Чалова младежите оформиха програма, по която ще представят темата 
пред своите връстници. Те изготвиха и концепция за информационна кампания, концентрирана върху темата. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Благотворителна театрална постановка

Обучение за доброволци по„Репродуктивно здраве”
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Ученици се обучават по първа помощ

Шумен
12 юни 2017 г. 
Доброволците от БМЧК се включиха в отбелязването на Световния 

ден против детския труд. Инициативата е на Комплекса за социални 
услуги за деца и семейства в града, които за четвърта поредна година 
напомниха за съществуването на този проблем. Доброволците от БМЧК-
Шумен разясниха, че е важно да не се примиряваме и да знаем кои са 
институциите, които могат да подкрепят децата! Мотото на кампанията 
беше „Оставам непримирим!“. 

Нов клуб на БМЧК

В ОУ ”Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза, община Тунджа, беше учреден 
клуб на БМЧК. Директорът на училището г-жа Мария Костадинова изрази 
готовността си да подкрепя доброволците във всичките им начинания и 
им пожела успех. Никол Стоянова, доброволец от БМЧК – Ямбол, запозна 
учениците с дейността на младежката организация, структурата на клуба 
и нормативните документи. Доброволците изразиха желание да работят 
в направление Социално-помощна дейност и Първа долекарска помощ. 
Ръководител на клуба е г-жа Радостина Узунова, която ще подпомага 
учениците при реализиране на различни дейности. На събитието присъства 
и щатният специалист по младежка дейност в ОблС на БЧК – Гергана 
Георгиева. 

Ямбол
юни 2017 г.

В ОблС на БЧК - Кърджали се проведе обучение по първа помощ на екип 
от ученици на СУ “Отец Паисий” с. Жълтуша. Те се класираха на първо място 
в областното състезание за реакция при бедствия, аварии и катастрофи на 
РД “Пожарна безопасност и защита на населението“. Обучението се водеше 
от членовете на МАЕ-Кърджали - Боряна Костова и Васил Раев. Екипът се 
подготвя за участие в Националното състезание на ПБЗН.

Кърджали
8 юни 2017 г.

Част от организационния екип беше директорът на секретариата на ОблС на БЧК Сливен- д-р Моника Сярова, както и специалистите „Младежка 
дейност” от ОблС на БЧК – Пловдив, Ямбол и Бургас - Мария Нешева, Гергана Георгиева и Десислава Тодорова. 

Световен ден против детския труд
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Финансова помощ за деца, пострадали при катастрофи

Частен дарител предоставя хранителни пакети за християни и мюсюлмани

В зала „Музейна“ на Секретариата на БЧК беше връчена финансова помощ 
на семействата на 8 деца от София, пострадали при пътни инциденти. 

По традиция Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при пътнотранспортни произшествия към Българския Червен 
кръст, предоставя два пъти годишно финансова помощ на деца, жертви на 
пътни инциденти - по повод Международния ден на детето и за Коледа. 

Тази година средства за лечение и възстановителна терапия получиха 
семействата на 17 деца от цялата страна, жертви на “войната” по пътищата. 
Повечето от тях са с тежки и много тежки увреждания. 

София
8 юни 2017 г.

В навечерието на мюсюлманския празник Рамазан байрам двеста и 
петдесет самотни възрастни хора и семейства в риск ще получат чрез ОблС 
на БЧК – Кърджали хранителни пакети с трайни продукти на обща стойност 
близо 4 000 лева. Всеки пакет съдържа олио, захар, макаронени изделия, 
консерви, леща, боб и вафли.

Желанието на дарителя Салиш Байрям от Кърджали е да бъдат 
подпомогнати нуждаещи се мюсюлмани и християни от цялата област.

Доброволци на БЧК уточниха списъците на нуждаещите чрез 
дирекциите „Социално подпомагане“, а помощите се раздават от областния 
и общинските съвети на БЧК.

Кърджали
юни 2017 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

През целия ден пред сградата на Драматично-кукления театър 
„Васил Друмев“ в града бяха изложени тематични фотографии и полезна 
информация с телефоните и институциите, ангажирани със защитата и 
правата на децата. 

Своите послания и съпричастност отправиха и децата от ДГ „Изворче“ 
и актьорите от Детско-юношески театър „Бис“ към Общински детски 
комплекс. В края на инициативата в небето бяха пуснати балони.
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Сътрудничество на БЧК-Ямбол с Турския Червен полумесец - Чорлу

Ямбол
7 юни 2017 г.
В зала „Юбилейна“ на БЧК се проведе работна среща с представители 

от Търговско - промишлена палата - гр. Одрин, Евро Клуб “Жена”, Ямболска 
Търговско -  промишлена палата, журналисти, доброволци и служители от 
Секретариата на ОС  на БЧК - Ямбол. Директорът на ОС на БЧК – Ямбол, инж. 
Митко Филипов откри работната среща и представи участниците в нея. 
Специалистите от ОС на БЧК – Ямбол презентираха пред гостите от Турция 
дейностите, които Ямболската Червенокръстка организация реализира 
в полза на уязвими групи от населението. Зам.председателят на БЧК, г-н 
Стойчо Стойчев сподели, че организацията ни има подписано споразумение 
за сътрудничество с Турски Червен полумесец, област Чорлу от 2010г., чиято 
основна цел е да поощри обмена на добри практики и информация между 
организациите на ОС на БЧК – Ямбол и Турски ЧП - Чорлу. Ръководителят 
на ДЕРБАК – Ямбол сподели за работата на доброволния екип, как действа 

на терен в кризисни ситуации. Впечатлени от реализираните дейности в област Ямбол, гостите направиха лично парично дарение за основни дейности 
на Ямболската червенокръстка организация.

Семинар за ръководни кадри

ОблС на БЧК - Варна организира за своите активисти и служители 
двудневен обучителен семинар по организационни въпроси и развитие на 
общинските структури. Събитието беше открито от зам.-председателя на 
БЧК - Варна д-р Петър Радушев. В програмата участваха Стойчо Стойчев, 
зам.-председателят на НС на БЧК и ОблС на БЧК - Ямбол, Илия Раев - член на 
НС на БЧК и председател на ОблС - Варна, д-р Славита Джамбазова - зам.-
генералният директор на БЧК, Юлиян Страшимиров – зам.-председател на 
БЧК - Варна и партньори от РДСП.  

С презентация на тема „Хуманността – основа на дейността на БЧК” д-р 
Джамбазова припомни на участниците исторически факти от създаването 
на Международното движение и неговите принципи, мисията на БЧК като 
национално дружество, създадените специализирани структури за реакция 
при бедствия и кризисни ситуации, нормативната база, регламентираща 
дейността на БЧК и уязвимите групи, към които е насочена.  

Зам.-председателят на БЧК Стойчо Стойчев продължи темата с важността 
на партньорството между държавната и местната власт и неправителствения 
сектор за преодоляване на увеличаващите се социални предизвикателства.  

Председателят на ОблС на БЧК Варна - Илия Раев анонсира предстоящото 
издание на 17-я Международен фестивал на Червенокръстките и здравни 

Варна
11-12 юни 2017 г.

ДВУСТРАННИ ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ СРЕЩИ

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

филми през октомври. 
Доброволците на младежката организация представиха дейността си от началото на годината и информираха аудиторията за предстоящи проекти. 
С демонстрация по спасяване на море започна програмата през втория ден на обучението. Водноспасителната служба на СОК „Камчия“ представи различни 

техники за спасяване.  
Психологът Цвета Стоянова беше модератор на групов модул „Аз и другите”. Неговата цел беше генериране на идеи за преодоляване на проблемни 

ситуации във взаимоотношенията с потребителите. Участниците имаха възможност да изберат една от четирите групи – доброволци, потребители, партньори 
и ръководители. Всяка от групите представи проблемите си и възможни варианти за тяхното разрешаване. Направената анкета в края на срещата даде обратна 
връзка на организаторите за личната удовлетвореност и емоционална ангажираност към организацията на доброволци и служители. 
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Документални филми за превенция на водния травматизъм

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Кърджали 
6 юни 2017 г.
В читалището на с. Енчец, община Кърджали беше проведен открит урок по воден минимум с 40 ученика. Представителят на ОблС на БЧК – Пламен Латунов 

запозна децата с основните опасности във водата и как да се предпазват от тях през летния сезон.

Информационна среща
София
9 юни 2017 г.
В Kлуба на бежанеца в център на ДАБ - Овча купел беше проведена 

четвърта информационна среща с 45 граждани на трети страни по проект 
на БЧК и асоциация „Форум“. 

На срещата с бежанците, получили международна закрила на територията 
на Европейския съюз, беше предоставена информация и дадени разяснения 
за нормите на поведение спрямо местното население в Република България, 
гарантиращи тяхната лична сигурност и основните законови санкции, 

На басейна на комплекс „Фантазия” в Хасково се проведе заключителния 
изпит на кандидатите от курса ”Воден спасител на плувни басейни и водни 
паркове”. Всички 22 курсисти се справиха успешно с теоретичната част. 
Бъдещите водни спасители показаха и отличини плувни умения и техники 
за спасяване. На изпита присъства директорът на дирекция „ВСС” към БЧК  
Антон Налбантов. 

Хасково
15 юни 2017 г.

София
15 юни 2017 г.
С прожекция на филма „ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ – СПАСЯВАНЕ В 

БЪРЗОТЕЧАЩИ ВОДИ“ на водноспасителната служба към Българския Червен 
кръст беше даден старта на поредица  от документални филми в Дома 
на киното. Презентатор на филма беше Ромуалдас Каминскас, експерт в 
Националния съвет на БЧК и воден спасител.

Всеки четвъртък до края на юли в Дома на киното ще бъдат  
прожектирани документални филми, посветени на водния травматизъм. 
В тях спасителите препоръчват да се спазват някои основни правила, 
поднесени по забавен и оригинален начин, за да бъдат приятни емоциите 
край водата както за възрастните, така и за децата.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Открит урок пред ученици по водно спасяване

предвидени при неспазване на обществения ред в страната. 
Дейностите по проекта се финансират от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз и националния бюджет на Република България 

чрез Министерството на вътрешните работи. 

Изпит за водни спасители


