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БЛАГОДАРНОСТ 

 

Благодарствени писма към БЧК 
 
Община Самоков 
юли 2017 г. 

В писмо до председателя на БЧК акад. Христо Григоров кметът на община Самоков изказва благодарност 
от свое име и от името на ръководството и гражданите на общината за оказаното съдействие и неоценима 
помощ по време на обявеното бедствено положение . Отзивчивостта на червенокръстката организация е 
помогнала за снабдяването с вода на детски градини, социални домове и жители на села, като по този начин е 
предотвратила последващи зарази от замърсените, в следствие на наводнението водоизточници на питейна 
вода. 

 
София 
13-15 юни 2017 г. 

Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов изпрати писмо до председателя на БЧК 
акад. Христо Григоров, в което изразява своята най-искрена благодарност за отзивчивостта и оказаната помощ 
при подготовката  и успешното сертифициране на модула за гражданско-военно сътрудничество по време на 
сертификационно тактико-специално учение „Верен приятел-2017“. От ръководството на Сухопътните войски 
изразяват надежда и желание за бъдеща съвместна работа с БЧК. 
 

 

ПАРТНЬОРСТВО 

 

Споразумение за сътрудничество 

 
София 
15 юни 2017 г. 

Българският Червен кръст и Българската картографска асоциация 
сключиха споразумение за сътрудничество и партньорств, което беше 
подписано от председателя на БЧК акад. Христо Григоров и 
председателя на УС на БКА проф. д-р инж. Теменужка Бандрова. 

Сътрудничеството между двете организации ще се осъществява 
чрез обмен на информация,съвместни инициативи и проекти, обучения, 
организиране на конференции, семинари, специализирани курсове и 
работни срещи. 

В споразумението се отчита важността от партньорство и обмяна 
на опит в областта на образованието, науката и използването на нови 
технологии, включително картографски и геоинформационни за ранно 
предупреждение на населението в случаи на бедствия, аварии, 

катастрофи и други извънредни ситуации. 
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Обучение на майки с малки деца 

 
Варна 
12 юли 2017 г. 

БЧК Варна приоритетно реализира  съпътстваща мярка 
5 на ОПФЕПНЛ - превенция на социалното изключване на деца. 
Тя последва приключилата работа през май по предоставяне 
на индивидуални пакети хранителни продукти на майки с деца 
в риск от увреждане, бедност или с мярка за закрила по други 
причини.  

По темата „Ранно детско развитие“ беше проведена 
първата обучителна сесия с майки и деца до 1 годишна 
възраст. Залата на ОблС на БЧК беше „превзета“ от 10 малки 
„курсисти“, които под умелото ръководство на обучителя 

Евгения Василева и с помощта на своите майки участваха в групово занимание. Над 15 вида спомагателни 
материали, индивидуални и групови детски играчки, дадоха прекрасна възможност да се постигнат добри 
резултати при обучението на родителите.  

На 20 юли предстои провеждането на втората сесия. Организаторите предвиждат за повишаване 
ефективността на обучението да намалят броя на участниците, не само заради бебешката възраст и летните 
горещини, но и заради необходимостта да се осигури достатъчно време за упражненията за стимулиране на 
сензорно-моторната и друга координация. 

 
Балансирано хранене 

 
Варна 

През второто тримесечие на годината областната структура на БЧК проведе 96 индивидуални и 9 групови 
консултации по съпътстваща мярка 1 на ОПФЕПНЛ. Обхванати бяха общо 186 подпомогнати  лица с хранителни 
пакети  през основния и двата допълнителни транша.  

Темата „Балансиран режим на хранене“ и съпътстващият филм предизвикаха оживени разисквания сред 
участниците, засегнати от сърдечно-съдови заболявания и диабет.  

Най-голям интерес предизвикаха беседите с лекторите Жeни Георгиева, Христина Димитрова и Силвия 
Неделчева. В проведената  групова консултация участваха председателят на ОблС на БЧК Илия Раев и директорът 
на секретариата Искра Петрова. Повдигнати бяха въпроси за факторите, които пречат/позволяват на хората, в т.ч. 
нуждаещи се, подпомагани с хранителни пакети, да се съобразяват с изискванията за балансирано хранене, 
което предполага по-добро здраве 
 

Психосоциална подкрепа за майки на деца с увреждания 
 
Варна 
юли 2017 г. 

Дружество „Младост“ на БЧК-Варна реализира свой проект „Не сме сами“, който включва дейности за 
психосоциална подкрепа на 15 майки на деца с увреждания и за социалното включване на децата. Първото 
проведено занятие „Увереност ?!“ беше под ръководството на психолога П. Иванова.  
В упражнението „Какво представлява увереността?“ майките имаха сериозни задръжки за споделяне, които 
отпаднаха в последвалата тема: „Нещата, които ни пречат да бъдем уверени“.  

От споделеното мнение на всеки участник пролича натрупания ежедневен стрес, свързан със състоянието 
и бъдещето на децата; недостатъчното държавно и обществено съдействие; нетолерантното отношение; 
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недостига на финансови средства и др. Родителите изразиха и по алтернативен начин, с цветни моливи и глина, 
как изглежда неувереността и заедно записаха на лист своите идеи как да превърнат неувереността в увереност.  

Проектът на БЧК ще продължи да подкрепя усилията им чрез предстоящи дейности: консултация за 
достъп до социални помощи, беседа за балансирано хранене, състезание на плажа между  родители и деца, 
занимания по плуване с треньор и поддържащи средства за деца. Финансирането е осигурено чрез 
фондонабиране с дарители на БЧК. 
 

Среща на поколенията 
 
Добрич 
11 юли 2017 г. 

В учебната зала на Българския Червен кръст 
Добрич гостува детска лятна група при читалище 
„Йордан Йовков 1870“. Инициативата „ Първа 
помощ с баба “ беше реализирана в рамките на 
проекта „Повишаване информираността на 
обществото по проблемите на възрастните хора и 
лобиране за техните права”, с участието на възрасти 
хора и доброволци на младежката организация от 
клуб „ ЕГ – 2 “.  

В часовете преди обяд бяха представени 2 
теми по програма „Хелфи“ - „Ужилване от 
насекомо“ и „Ухапване от куче“. Децата от лятната 
група имаха възможност да се запознаят с начините 
за предпазване от злополуки, възможните 
последствия от нараняване и видовете първа помощ в случай на инцидент. В обучението бяха включени 
атрактивни занимателни игри, в които заедно с децата участваха възрастни и млади доброволци.  

Срещата на поколенията изпълни своята червенокръстка мисия, като създаде нови приятелства, подкрепи 
толерантността и намаляването на социалната и здравна уязвимост.  

 
 

„Помощ в летните дни” 
 
София 
юли 2017 г. 

И през лятото не спират да работят 
доброволците на 6-та териториална организация 
към Столичната организация на БЧК. 
Благодарение на щедростта на клиентите в 
магазините на „БИЛЛА” бяха раздадени 
хранителни пакети на 80 социално слаби 
бенефициенти: самотно живеещи пенсионери, 
семейства в затруднено финансово положение, 
хора с увреждания. Предоставени бяха и 
разхладителни напитки - „Кока-кола”, дарение на 
БЧК от Кока Кола Хеленик България. 

Най-уязвимите от летните жеги-
възрастните хора и децата, получиха съвети за 
предпазване от слънчев и топлинен удар. 
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Награждаване на кръводарители 
 
Видин 
14 юли 2017 г. 

По повод Международния ден на доброволния и 
безвъзмездния кръводарител секретариатът на ОС на БЧК – 
Видин и центъра по трансфузионна хематология връчиха 
благодарствен плакет на Борислав Миков,отличен като 
изявен кръводарител. Миков е дарил доброволно и 
безвъзмездно кръв повече от 10 пъти. 

 
 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
 

Тренировка на ДЕРБАК 
 
 НУЛЦ на БЧК, с. Лозен, София 
14-16 юли 2017 г. 

ДЕРБАК-София проведе ежегодното си 
тренировъчно учение по първа долекарска 
помощ, в което участваха 15 души от 
доброволния екип, 10 доброволци от МАЕ и 
БМЧК-София. Новото в това учение беше, че 
всички участници лагеруваха на палатки. В 
приготвянето на храната се включваха различни 
членове на екипа, които готвеха за всички и се 
справиха добре с това предизвикателствo. 

Чрез обучението по първа долекарска 
помощ и психо-социална подкрепа бяха 
затвърдени знанията, за да се приложат в 
разиграните на практика ситуации.  

На третия ден съвместно с екип от 
университетския аварийно- спасителен отряд 
(УАСО) бе проведена спасителна акция в сградата 
на изоставена болница. УАСО бяха подготвили 
ситуация, в която, разделени в три екипа, 
ДЕРБАК–София издирихa 12 пострадали, 
претърсвайки 4 етажа от сградата.  

Въпреки дъжда доброволците се 
прибраха удовлетворени от емоциите и 
преживяното по време на учението. 
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Обучение по ПДП на най-високото ниво 
 
НУЛЦ на БЧК, с.Лозен, София 
13 – 16 юли 2017 г. 

Проведе се обучение по първа долекарска 
помощ – ниво 4, най-високото спрямо обучителната 
система на БМЧК. Участниците бяха избрани на 
базата на опита и знанията им по първа помощ, 
както и уменията им на презентатори и обучители. 
Лектори бяха Мариана Манушева, Теодора 
Георгиева и Андриан Георгиев – дългогодишни 
обучители в сферата на първата помощ. 

На участниците бяха възложени 
практически задачи, свързани с организирането и 
провеждането на обучения, изготвянето на 
програми за различните нива от обучителната 
система и разписване на алгоритми по първа 
помощ при животозастрашаващи състояния 

 
 

„Здравословно хранене и здравословен 
начин на живот” 
 
Търговище 
5-6 юли 2017 г. 

Обучение по здравословен начин на живот преминаха 
доброволци на БМЧК от Търговище, Антоново и Попово. Те 
дискутираха причините за социално значимите незаразни 
болести и поведенческата промяна, чрез която рискът от 
разболяване може да бъде значително намален. Младежите 
участваха в игри, интерпретираха популярни приказки, и 
обсъдиха как да представят темата по интересен и достъпен 
начин в училище. 

Водещ на обучението беше Мария Христова-доброволец на БМЧК, доскоро председател на 
организацията. Обучението е част от проекта "Съхрани здравето си в четири стъпки". Следващата инициатива, 
която доброволците планират е пикник с приемни семейства, на който ще бъдат приготвени здравословни 
храни. 

 

Продължава инициативата на БЧК „Забавно лято”   
 
Ловеч 
6-7 юли 2017 г. 

Центърът за работа с доброволци към 
Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев” и 
БМЧК към ОблС на БЧК- Ловеч, посетиха селата 
Умаревци и Деветаки, които в късния следобед бяха 
огласени от смях, веселие, съпътстващи богатата на 
изненади програма.  

Деца и доброволци се впуснаха в най-
забавната и очаквана инициатива – рисуване, 
оцветяване,разнообразни игри, танци и много 
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настроение. Радостна вълна предизвика пълненето с вода на кофи с помощта на чашки, пренасяне на пуканки с 
лъжица, пукане на балони  гръб в гръб, хвърляне на топка за спасяване на удавник и играта „Познай детето”, в 
която се включиха родители и баби.  

Доброволците на БМЧК не спираха да окуражават участниците, помагаха им в състезанията и танците и се 
грижеха за доброто настроение на всички. Малки и големи се редяха на опашка, за да бъдат нарисувани с боички 
и да облекат дрехи на приказни герои.  

Родителите бяха запознати с информационни материали за основните неща, които е необходимо да се 
вземат при бедствие, правила за оказване на първа долекарска помощ и разбраха какво е доброволчество и как 
се става доброволец на БМЧК. 

На 11-ти юли забавни летни игри ще има в двора на училище „Димитър Димов“, а на 13-ти в село 
Славяни. 

 

„Помогни на приятел“ 
 
Варна 
11-12 юли 2017 г. 

Доброволци на БМЧК преминаха обучение на тема „Алкохол, наркотици, зависимости и първа помощ при 
интоксикация“ към проект "Помогни на приятел", финансирано от дирекция „Превенции“ на община Варна.  

Лектори на курса бяха доц. д-р Снежа Златева, ръководител на Клиниката по интензивно лечение на 
остри отравяния и токсикоалергии към МБАЛ - Варна ВМА и д-р Силвия Раловска, психиатър в наркологично 
отделение на Психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина“. 

Доброволците научиха много и използването на истински примери в практиката помогна на младежите 
да запомнят материала по-бързо. 
 
 

Демонстрация по първа долекарска помощ 
 

 
Хасково 
12 юли 2017 г. 

В младежкия център беше проведена демонстрация по ПДП пред деца от 1 до 4 клас. Шестима 
доброволци от БМЧК – Хасково разясняваха как може да се помогне на пострадал при различни злополуки и 
показаха как се правят някои видове превръзки. Младите доброволци  участваха в игри с децата и отговаряха на 
въпроси, възникнали по време на демонстрацията. 
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 

Обучения по първа помощ при удавяне 
 
Ямбол 
13 юли 2017 г. 

Продължават плувните занимания от лятната 
обучителна програма на БЧК за превенция на водния 
травматизъм сред деца на възраст 7-11 години „Лятно 
училище по плуване  2017”. 

Заедно със своите родители, баби и дядовци, 
децата имаха възможност да се запознаят с 
последователността на действията за оказване на първа 
помощ в случай на пострадал при воден инцидент, който е 
в безсъзнание, без дишане и сърдечна дейност, както и 
техника за поставяне в странично стабилно положение. 
Предвидените занимания по първа помощ при воден 
инцидент са три и се провеждат на открито в училищния 
двор на гимназия „Васил Левски“ в Ямбол от специалиста 
по първа помощ в секретариата на ОблС на БЧК – 
Добриела Праматарова. 

На 28 юли 2017г. предстои да се проведе заключително занимание, на което всички 38 деца, включени в 
„Лятно училище по плуване 2017“ ще демонстрират усвоените начални плувни умения, техники за справяне при 
воден инцидент и оказване на първа долекарска помощ при удавяне. 
 
 

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ 

 
 

Успешна акция в Лозенска планина 
 
9 юли 2017 г. 

След получено искане за съдействие от 8-мо РПУ Панчарево 
група от 7 планински спасители с помощта на куче започва 
издирване на 88-годишна жена,изгубила се по време на разходка в 
района на Лозенския манастир „Св. Спас“. 

Обходени са 
вероятните места, 
пътеки и пътища в 
района. Липсата на 

резултат и тъмнината налагат акцията да бъде прекратена след 
полунощ и да продължи на следващия ден. 

Сутринта 10 планински спасители и едно куче подновяват 
издирването, като внимателно претърсват гората около манастира. 
В 11,51 ч. жената е открита на изоставен път, североизточно от 
светата обител. Транспортирана е с ВМПС на ПСС да базата на БЧК в 
Лозен, където е предадена в добро здравословно състояние на 
екип на Спешна помощ. 


