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ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 

Среща на доброволци  
 

Русе 
29-30 юли 2017 г. 

Два дни река Дунав беше „място за среща“ на доброволците 
от новосъздаденото интеррегионално специализирано 
формирование за работа при бедствия и водни инциденти. В 
базисното обучение на формированието се включиха доброволци с 
плувни умения от областите Добрич, Разград, Велико Търново, 
Габрово и Русе. В занятието участва и екип на дирекция „ВСС“. 

В акваторията на Дунав, в района на местността Стълпище, 24 
участника отработваха 

техники за лодководене при специализирани операции по вода и 
прилагаха получените знания от Борис Захариев, Ромуалдас 
Каминскас и Николай Добрев. Резултатът от учението дава 
основание то да се превърне в ежегодно с участието на всички 
крайдунавски областни структури на БЧК. Освен за придобиването 
на нови умения , то може да бъде и стимул за осигуряване на 
качествено специализирано оборудване, като това, което ОблС на 
БЧК-Русе закупи със собствени средства и предостави на 
участниците, което направи формированието още по-надежден и 
ефективен партньор, участник в единната спасителна система. 

 
 
Морски празник „1000 по 1000“ 
 

Варна 
5-6 август 2017 г. 

Катерът на БЧК „Митрополит Симеон“, с 
квалифицирани спасители на борда участва, 
съвместно с ВМС и Морска администрация-
Варна в обезпечаването сигурността на 
участниците в морския плувен празник „1000 
по 1000“. 

130 души преплуваха 1000 метра в 
дебютното издание без състезателен характер, 
което беше част от събитията, посветени на 
„Варна – Европейска младежка столица 2017“. 
Рекорд по участие регистрира 77-ото издание 
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на плувния маратон "Галата-Варна". В 10 ч от нос Галата стартираха 321 плувци. 
Най-бърз тази година беше Венцеслав Айдарски от "Вихрен" (Сандански)с време 52,55 мин. Победителка 

при жените стана Габриела Георгиева от София, която финишара с време 54,32 мин. 

 
 
„Синьо лято“ 

 
Банско, обл. Благоевград 
юли 2017 г. 

За втора поредна година ОблС на БЧК организира и проведе детски плувен лагер „Синьо лято“ за 
придобиване на начални плувни умения и усъвършенстване на плувни техники. 

В хотелски комплекс „Маунтийн парадайс“ в Банско 22 деца на възраст от 7 до 11 години се обучаваха и 
забавляваха под ръководство на Борис Захариев – експерт по водно спасяване в НС на БЧК, и Боряна Стоймирова 
– специалист по водно спасяване в ОблС на БЧК – Благоевград. Наред със сериозните ежедневни теоритически и 
практически занятия по овладяване на водни техники, в програмата бяха включени много игри на открито, 
развлечения и предизвикателства, с оглед опознаване богатството на природата и културното ни наследство, и 
не на последно място – забавление и възможности за изграждане на нови приятелства. 

 
 

„Научи се да плуваш“ 
 
Кърджали 
2 август 2017 г. 

По проект, одобрен от Министерство на младежта и 
спорта, областната организация на БЧК, съвместно с 
треньорите по водна топка от СК „Арда 2008“, организира 
обучение по водноспасителен минимум на ученици от 1-4 
клас. Близо 120 деца, записани по програма „Научи се да 
плуваш“, се запознаха с основните опасности във водата, 
как да се предпазват от тях и как да помогнат в случай на 
воден инцидент. В края на упражненията беше направена 
демонстрация на общински басейн „Арпезос“ за изваждане 
на удавник от водата с различните спасителни средства.  

Малките плувци, разделени на групи,продължават 
тренировките през цялото лято и ще овладеят няколко 
стила в плуването. 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Детска академия по безопасност 
 

Разград 
юли-август 2017 г. 

За 17-та поредна година в градския парк се проведе детска 
академия по безопасност "Еколято 2017". Партньори на ОДМВР-Разград 
бяха Български Червен кръст и Центъра за ученическо, техническо и научно 
творчество. Гости на тазгодишната академия бяха децата от клуб "Емпатия" 
- Кубрат с ръководител Надие Карагьозова. 

По време на обучението на участниците беше обяснено как да 
реагират в критични ситуации и при природни бедствия. Те се запознаха с 
действащото законодателство, придобиха чувство за отговорност при 

работа в екип, и получиха съвети как да осмислят свободното си време 
през ваканцията. 

Доброволците Лъчезара Николова и Десислава Илиева обясняваха 
правилата за оказване на първа помощ в различни ситуации, а децата се 
включиха в обездвижването и превързването на „ранен” връстник. 
Полицейската академия е финалът на лятната работа с децата, като всяко 
лято, през нея преминават около 200 подрастващи, разпределени в групи 
на случаен принцип. 

За всички имаше подаръци - тефтерчета с ценни съвети и 
химикалки, а правилно отговорилите във викторината с въпроси получиха 
раници. 
 
 

Празник на водата 
 

с. Баня, обл. Благоевград 
29-30 юли 2017 г. 

В разложкото село, известно със своите 72 минерални извора, за втора 
поредна година беше проведен празник на водата. Инициаторът на 
събитието Мария Юрганчева, кметица на селото, се 
надява празникът да се превърне в традиция. 
Партньор в това начинание беше ОблС на БЧК – 
Благоевград и местното читалище „Просвета“. 
Идеята на организаторите беше да съчетаят 

празника със спортуването, плуването, игрите и познанията за водата, водното 
спасяване и първа помощ при водни инциденти. 

Специалисти демонстрираха водноспасителни техники, а доброволци на БМЧК – 
Разлог раздаваха брошури, с информация за основните опасности при къпане и 
плуване. 

На следващия ден в Аква парк-Благоевград доброволци и симпатизанти на 
БМЧК направиха демонстрация по първа долекарска помощ, която предизвика голям 
интерес сред посетителите на водния атракцион. 
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„Лято на детските усмивки” 
 

Габрово 
27-29 юли 2017 г 

В сградата на ОблС на БЧК в града се проведе 
междуобластно обучение по проект „Лято на детските 
усмивки”, финансиран от фонда за подпомагане и 
оптимизиране дейностите на БМЧК „Мисли глобално, 
действай локално”. В него взеха участие 20 
доброволци на младежките структури от Габрово, 
Търговище и Монтана. 

През първия ден доброволците от БМЧК - 
Търговище представиха проекта си "Геройски 
приключения с полезни поучения", включващ ръчно 
изработения от тях комикс на тема „Първа помощ за 
деца“. Участниците получиха и съвети как да 
презентират по креативен начин, как да се подготвят и 
как да преодоляват трудностите, които възникват 
непредвидено пред аудитория. На следващия ден своя 
проект "Малки уроци по толерантност" представиха 
доброволците от Габрово и приложиха игрите от 
наръчника. А в последния ден доброволците на БМЧК 
– Монтана представиха програмата „Бели зъбки Пук и 
Чук”, чиято цел е стимулиране на здравните навици и 
подобряване информираността и уменията на деца от 

детски градини за поддържане на устна хигиена и здравословен начин на живот. 
 
 
Младежи обучават деца 
 
Русе 
юли-август 2017 г. 

Доброволци от областната структура на БМЧК 
проведоха обучителни сесии на малчуганите, включени 
във ваканционната програма „Азбука на здравето” на 
регионална библиотека „Любен Каравелов” в града. 
Шестима доброволци от младежката организация 
запознаха децата с теми по програмите „Хелфи”, 
„Приятели с водата” и „Промоция на хигиенното здраве”. 

Всички участници в обучението научиха много 
оказването на първа долекарска помощ, за спасителните 
действия при водни инциденти и за основните хигиенни 
навици за здравословен начин на живот. До този момент 
са обучени 100 деца от 1 до 4 клас. Участието на 
доброволците във ваканционната програма ще приключи 
в края на август, като децата ще бъдат зарадвани с много 
подаръци 
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Обучение за доброволци на БМЧК 
 

Разград 
юли 2017 г. 

В залата на БЧК се проведе обучение на тема „Сексуално рисково 
поведение и превенция на ХИВ/СПИН“ с цел да се повишат знанията на новите 
доброволци, което ще подпомогне реализирането на здравно-просветната 
дейност на младежката организация и успешното реализиране на АНТИСПИН 
кампании през годината. 
Обучител беше Даяна Георгиева – доброволец от БМЧК Перник, която запозна 
участниците с теми свързани със сексуално-рисковото поведение; възникване на 

ХИВ; начини и пътища на предаване на инфекцията; тестване и предпазване от заразяване. 

По време на обучението доброволците участваха в ролеви игри и решаваха казуси свързани с дискриминацията. 
Участниците изразиха различни гледни точки и мнения относно приятелството, взаимоотношенията, непоносимостта и 
игнорирането на хората, живеещи с вируса, както и дискусия върху ефекта от налагането на стереотипи. 

Mладежите, преминали обучението, ще имат възможността да приложат на практика наученото чрез разясняване 
на методите за предпазване от въвличане в подобна ситуация, да апелират към съпричастност и подкрепа за жертвите на 
ХИВ/СПИН, както и да разпространяват информационни материали по темата. 

 

 

Приключи фондонабирателната кампания в подкрепа на деца в риск 
 

Разград 
юли 2017 г. 

За девета поредна година областната организация на БМЧК участва в „Панаир 
на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и занаяти – Разград”. В 
тридневната фиеста жителите и гостите на града имаха възможност да посетят щанда 
на младежката организация. Доброволците А. Дренчева, М. Иванов, М. Иванова, Л. 
Николова, В. Петрова и Ст. Димитрова предлагаха на символични цени над 200 
разнообразни сувенири. Част от тях бяха изработени от доброволци на младежката 
организация, а картичките - от Кремена Неделчева, дарител от Разград. Глинените 
фигури и стъклописите са произведения на потребителите в дневен център за 

възрастни хора с увреждания-Кубрат.  
Повече от 30 участници се включиха в подкрепа на благотворителната кауза. Набраните средства са предназначени 

за закупуване на хранителни продукти за децата в риск от областта за коледните и новогодишните празници. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Групови консултации на възрастни хора 
 
с. Лозенец, обл. Ямбол 
юли 2017 г. 

По покана на кмета на с. Лозенец, община Стралджа, Динка Караиванова, специалисти от ОблС на БЧК 
проведоха групова консултация по съпътстващи мерки по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ. 

Представени бяха консултации и листовки по темите: Консултиране за балансиран режим на хранене и за 
управление на семейния бюджет; Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и 
предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип; Информиране за предоставените услуги, 
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финансирани от Европейския социален фонд; Превенция на 
социалното изключване на деца; Подготовка за реакция при 
бедствия. 

Представена беше подробна информация по темата за 
здравословното хранене – видове храни; пирамида на 
здравословно хранене; препоръчителни храни при различни 
социално значими заболявания; двигателна активност и др. 

С цел превенция възрастните хора бяха запознати с най-
актуалните механизми и схеми, по които действат телефоните 
измамници.  

Костадин Атанасов, доброволец на БЧК и председател 
на „Съюза на пенсионерите 2004”, запозна участниците в 
срещата с реализираните дейности от БЧК - Ямбол в полза на 
уязвимите хора и представи дейностите по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите 
на възрастните хора и лобиране за техните права“. 

 
 

Кюстендил 
2 август 2017 г. 

Доброволци на БЧК от града проведоха групова консултация по 
Мярка 1: Балансиран режим на хранене по съпътстващите мерки по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Темата 
беше представена на потребителите от дома за възрастни хора с физически 
увреждания "Ильо Войвода" – Кюстендил. Обучителите успяха да 
предизвикат интереса на хората и бяха дискутирани различни въпроси, 
които ги вълнуват. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ИЗБОР 

 

Планинската спасителна служба на БЧК с нов директор 
 
София 
4 август 2017 г. 

Емил Нешев е новият директор на Планинската спасителна служба 
на БЧК. Той беше избран сред трима кандидати по време на конкурс, 
състоял се на 4.08.2017 г. 

Близо 30 години Нешев е планински спасител, повече от 20 години 
е щатен служител на ПСС на база „Алеко“. Инструктор по планинско 
спасяване от 2009 г. Работи от 2 години като началник на Учебния център 
в дирекция ПСС в Националния секретариат на БЧК. 
 

 
 
 

 
 
 

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст 
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Материали и графичен дизайн: Татяна Кръстева 
Тел: 81 64 727, 81 64 866 

e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg 

mailto:pressoffice@redcross.bg

