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Бюлетин

Крайморие, Бургас
15 – 19 септември 2017 г.

Мащабно учение на БЧК с екипи за действие при бедствия

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Национално учение за над 150 души от екипите за действие при бедствия и кризи на БЧК се проведe на територията на гр. Бургас, кв. „Крайморие“.
Участниците демонстрираха пред медиите учебно-тренировъчно занятие с действия по спасяване на пострадали при земетресение, спасителна операция за 

оказване помощ на бедстващи на море след висока приливна вълна, оказване на първа долекарска помощ, на психосоциална подкрепа, евакуация и издирване 
със спасителни кучета.

Партньори и участници бяха екипи на ГД „ПБЗН“ – МВР, Гранична полиция, Охранителна полиция, Военноморски сили, ИАМА – Бургас, и Център за спешна 
помощ – Бургас. 

Целта на учението бе да се усъвършенстват уменията и практическите навици на участниците и да се повиши ефективността на взаимодействието между 
различните екипи за незабавна и адекватна реакция по оказване на помощ на пострадали в бедствена/кризисна ситуация.
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21 септември 2017 г. 
За втора поредна година, на 21 септември, се отбелязва Европейски ден без загинали на пътя на територията на Европа. Инициативата 

е подкрепена от европейския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейският съвет за безопасност на транспорта и службите на пътна 
полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните правителства, общинските и местните власти, неправителствени организации.

София

Българският Червен кръст се включи в инициативите на Европейската 
мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ в подкрепа на усилията на ГД 
„Пътна полиция“ за намаляване на пътния травматизъм. На 21 септември 
от 10.00 до 12.00 часа доброволци на БЧК раздаваха на гражданите 
на Централна автогара в София информационни материали относно 
безопасността на движението по пътищата и относно оказването на първа 
долекарска помощ при инцидент на пътя.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

БЧК подкрепи проект EDWARD

Видин

Доброволци от Българския младежки Червен кръст – Видин раздаваха 
брошури и информационни материали на ключови места в града.

Добрич
Под мотото „Спаси животи“ доброволци на БЧК от различни възрастови 

групи раздаваха информационни материали с основните правила за 
оказване на първа помощ на кръстовището на улица „Отец Паисий“ и бул. 
„Добруджа“. Червенокръсткото присъствие „на терен“ провокира водачите 
на МПС и пешеходците да се замислят, че правилата трябва да се спазват 
и че някой ги чака в къщи! 

Мероприятието се осъществи в партньорство със сектор „Пътна 
полиция“ при ОД на МВР Добрич.

Кърджали

Доброволци на БМЧК от областта се включиха в отбелязването на 
Европейския ден без загинали на пътя. На възлови места в Кърджали, 
Крумовград, Ардино, Джебел и Момчилград доброволците раздаваха два 
вида информационни материали “Първа помощ при инциденти на път” и 
“Как да помогнете при пътнотранспортно произшествие”.

Кюстендил

ОблС на БЧК отбеляза Европейския ден без загинали на пътя. По време 
на проведената полицейска операция доброволци на БМЧК - Кюстендил и 
БМЧК - Дупница предоставиха на шофьорите информационни материали, 
свързани с пътната безопасност и оказването на първа долекарска помощ 
при инцидент на пътя.
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Ловеч

Областната организация на БЧК и ОД на МВР стартираха тридневна 
съвместна информационна кампания по повод отбелязването на 
Европейския ден без жертви на пътя под мотото „Спаси животи“. Основната 
цел е да се повиши информираността на обществото за значимостта на 
първата помощ като хуманен акт за спасяването на човешки живот и по 
този начин да се намали и предотврати рискът от негативните последици, 
следствие от травми и злополуки от пътни инциденти.

На ключови кръстовища и в района на автогарата в града доброволци 
на общинската червенокръстка организация и екипи на полицията 
предоставяха информационни материали на пешеходци и шофьори по 
теми, свързани с безопасността на пътя и мерки за оказване на първа 
помощ при пътен инцидент. Освен това, в курсовете по първа помощ 
кандидатите за водачи на МПС тестваха т. нар. „алкохолни очила“, за да 
усетят влиянието на алкохола върху реакциите и поведението по време 
на управление на автомобила.

Ямбол

ОблС на БЧК-Ловеч в партньорство с ОД на МВР, сектор „Пътна полиция” 
и Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „проф. Беню 
Цонев” проведоха акция под надслов „Спаси животи”. 

На водачите на спрените за проверка автомобили доброволците 
предоставиха информационни материали за безопасно шофиране на 
пътя, оказване на първа долекарска помощ при пътен инцидент, как да 
опазим детето на пътя, какво трябва да съдържа една аптечка по Закона 
за движение по пътищата и други. На малките деца на изрядните шофьори 
бяха подарени играчки и образователни книжки. Акцията продължи с 
раздаване на информационни материали на кандидат-шофьори на МПС 
в училища от град Ловеч.

Стара Загора

Доброволците от БМЧК организиха информационна кампания по 
повод Европейския ден без загинали на пътя. Целта беше гражданите 
да се запознаят с важността за спазването на правилата за движение по 
пътищата, както и начините да се помогне на пострадал. В централната 
пешеходна зона на града младежите раздаваха информационни листовки, 
свързани с пътната безопасност, и демонстрираха оказване на първа 
долекарска помощ при настъпил пътен инцидент.

Смолян 

Доброволци на Български младежки Червен кръст, съвместно 
със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Смолян, проведоха 

Хасково

Младежите от БЧК предоставиха информационни брошури, свързани 
с първата помощ на водачи на МПС и на граждани на автогара Хасково, на 
по-големи паркинги в центъра на града, както и на местата, определени 
за спиране на таксиметрови автомобили.

информационна кампания. Инициативата е свързана с повишаване на 
информираността на обществото по отношение на пътната безопасност 
и намаляване на пътния травматизъм. По време на кампанията младите 
червенокръстци имаха възможност да напомнят на участниците в 
движението за значимостта на първата помощ в спасяването на човешки 
живот, като им предоставиха информация, свързана с основни жизнено 
важни стъпки в оказването на първа помощ при пътни инциденти.
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Европейски проект подкрепя лица, 
получили международна закрила

София
20 септември 2017 г.

Българският Червен кръст, съвместно с Асоциация „Форум“ приключиха 
изпълнението на проект, насочен към подпомагане на лица, получили 
международна закрила на територията на Европейския съюз, както и на други 
законно пребиваващи у нас граждани на трети страни.

На заключителното информационно събитие, освен преките резултати, 
представител на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет 
представи и актуалната ситуация с бежанците в страната и очакваните тенденции 
на нейното развитие.

Извършените дейности бяха презентирани от д-р София Стоименова, главен 
секретар на БЧК и от координатора на проекта Николай Тодоров от БЧК. Проектът 
се финансира от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз 
и от националния бюджет на Република България чрез Министерството на 
вътрешните работи.

София
18 септември 2017 г. 

Стара Загора
18 септември 2017 г.
По повод Европейската седмица на мобилността, Община Стара 

Загора, Европейски информационен център “Европа Директно”, ОД на 
МВР - сектор „Пътна полиция“, в партньорство с МОЛ „Галерия“ и ОблС на 
БЧК, организираха велопоход, в който взеха участие деца от 5-ти и 6-ти 
клас на учебни заведения от града.

Маршрутът на велопохода започна от Общината и завърши в МОЛ 
„Галерия“, където имаше предвидена специална програма. С помощта на 
деца от публиката, доброволците от младежката структура показаха как 
се третират рани, как се обездвижва и превързва навехнат или счупен 
крайник. За участниците в мероприятието беше интересно и полезно да 
научат какви са действията при оказване на първа долекарска помощ при 
различни ситуации.

Европейска седмица на мобилността

Бежанско-мигрантската служба на БЧК направи дистрибуция на 
хигиенни материали за лична употреба - сапуни, шампоани, пасти за 
зъби, хавлии и др. в приемателния център за бежанци на ДАБ в кв. 
“Военна рампа”. Над 120 търсещи закрила лица, настанени в центъра, бяха 
подпомогнати с хуманитарната помощ - дарение от Allianz-Швейцария със 
съдействието на Швейцарски Червен кръст.

Нуждата от артикули за лична хигиена е почти постоянна във всички 
приемателни центрове в страната.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Акция на БЧК подпомогна търсещи закрила 
лица
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ДАРЕНИЕ

София
21 септември 2017 г.

Планинската спасителна служба на БЧК получи нови медицински апарати

Пловдив
19 - 20 септември 2017 г.

Юридическият факултет на Пловдивския университет отпразнува 20 годишния си юбилей с конференцията „Правото – традиции и перспективи”, която се 
проведе в Заседателната зала на Общински съвет и в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“.

При откриването бяха прочетени поздравителни адреси и юбилейни доклади от много изтъкнати учени, както и от представители на държавните институции. 
Проф. д-р Емилия Друмева – секретар по правни въпроси на Президента на Р България, представи поздравителен адрес от негово име. Председателят на Общински 
съвет – Пловдив, като домакин на конференцията  също приветства гостите и участниците в нея, поздравителни обръщения към присъстващите отправиха и 
председателят на Административен съд – Пловдив, и секретарят на Пловдивската адвокатска колегия. Адреси бяха изпратили вицепрезидентът на Р България 
Илиана Йотова, кметът на Пловдив Иван Тотев, проф. д-р Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото към БАН. Участие с юбилейни доклади 
имаха изтъкнати учени, като чл. кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова, проф. Васил Мръчков, проф. Цветана Каменова и много други.

Във връзка с дългогодишното успешно сътрудничество специални поздравления бяха отправени от председателя и от генералния директор на Българския 
Червен кръст, както и от заместник-председателя и от директора на БЧК – Пловдив. 

По специална покана от доц. д-р Христо Паунов, заместник-декан на Юридическия факултет и член на НС на БЧК и основен организатор на събитието, участие 
в конференцията взе Яна Михайлова, експерт по международно хуманитарно право в дирекция „Правна” на БЧК. По време на специалния панел за студентските 
дейности, тя направи презентация за работата с университетите по разпространение на МХП, а съвместно с Моника Йорданова, координатор на Студентския 
клуб по МХП – за дейностите на клуба. Студентският клуб по МХП е единствен по рода си в страната, създаден в резултат от сътрудничеството между ЮФ на ПУ 
и БЧК, в който младите юристи обсъждат и се обучават по различни теми, свързани с МХП, но и активно участват в дейностите на БЧК-Пловдив.

Юбилейна юридическа конференция

В централата на Българския Червен кръст фирма Самоконтрол ООД връчи 
дарение, предназначено за нуждите на Планинската спасителна служба. То 
включва висококачествена медицинска апаратура на фирма „Microlife” – 30 
професионални механични апарата за кръвно налягане Microlife AG1 30, 7 бр. 
стетоскопи ST 71 Microlife, 7 бр. глюкомера GM 100 Bionime  + 7 бр. опаковки 
тест ленти x 50 бр. GS 100 + ланцети / Bionime  Система за контрол на нивото 
на кръвната захар, 7 бр. инфрачервени термометъра (NC100 или AGU Dino).

Философията на Самоконтрол ООД, като ексклузивен дистрибутор на 
медицинска техника Microlife в България, е тясно свързана с обществено 
значими проекти за профилактика и превенция на здравето. Компанията 
предлага, популяризира и внедрява най-съвременни медицински 
технологии в областта на здравеопазването за подобряване качеството на 
живот на всеки човек.

ПАРТНЬОРСТВО

Планинската спасителна служба при БЧК е във фокуса на партньорство с неговата основна мисия да оказва помощ на пострадалите в планините и да 
развива профилактична и контролна дейност за предотвратяване на нещастията в планините.
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Под мотото „ЗАЕДНО ЗА МИРА“ беше отбелязан Световния ден на мира 

Младежите-доброволци от Първи териториален център на Столичната организация на БЧК за четвърта поредна година организираха 
мащабен празник за деца от столичните детски градини и начален училищен курс. Партньори бяха Военномедицинската академия, Центърът за 
спешна медицинска помощ, Столичната дирекция на вътрешните работи, Столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, 
Дружеството за ООН в България, Ротари-клуб „Сердика и Триадица“, Националната скаутска организация на България, Федерацията за адаптивна 
физическа активност, Планинската спасителна служба към БЧК. Всеки партньор имаше пункт, на който децата можеха да пръскат вода от 
пожарна, да влязат в полицейска кола или линейка, да се докоснат до кон на конната полиция, да се запознаят с уменията на ПСС на БЧК и т.н.

Събитието се превърна в празник с много настроение и детска глъч. Над 400 деца, на групи по училища, бяха придружавани от младежи-
водачи до всеки пункт. Допълнително 60 младежи-доброволци от БМЧК – София, забавляваха децата с разнообразни развлекателни игри, 
рисуваха с тях в арт работилница, показваха им техники за оказване на първа долекарска помощ и реакции при бедствия, танцуваха Зумба. 
За начало и финал бяха пуснати в небето над 200 балона със завързани за тях книжни бели гълъби - символи на мира. Всички присъстващи 
получиха значка „Миротворец“.

Спонсори на събитието бяха: „Чипита АД - България“, „Престиж 96“, „Победа“, „Харибо“, “Кока Кола ХБК България” и др. Организаторите от 
БМЧК – София подготвиха сладки изненади за всички участници и емблематичните за събитието значки.

София
23 - 24 септември 2017 г. 

Младежите от Столичната организация на БЧК участваха като 
партньор във второто издание на София Фън Фест. През двата 
почивни дни те показаха своята креативност в заниманията с деца в 
множеството арт работилнички, в демострациите по първа помощ на 
екипа на МАЕ-София, в информирането на посетителите за дейностите 
на Българския Червен кръст.

На фестивала освен забавления и игри БЧК-София организира 
благотворителен базар с кауза в подкрепа на костно-мозъчните 
трансплантации към „Клиниката по детска клинична хематология и 
онкология „Царица Йоанна”. Набрани бяха 1 530 лв.

София Фън Фест – 2017 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
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Доброволците на БМЧК в града се включиха в кампанията, като в 
рамките на два часа събираха неправилно изхвърлените отпадъци по 
„Алеята на здравето“ и парк „Бачиново“. След като напълниха над 15 чувала 
с отпадъци, алеята и паркът имаха съвсем различен облик - чист и приятен.

Целта на младежите е да запазят чистотата в парка, да провокират 
отношение и грижа към природата, за да може всички заедно да се радваме 
на колоритното й богатство.

„Да изчистим България заедно”

Габрово

“Бонбони за смет” - така доброволците от областната младежка 
организация провокираха габровци, които се разхождаха и почиваха в 
лесопарк “Градище”, да почистят след себе си. За всеки донесен и изхвърлен 
отпадък, получаваха по бонбон, а когато опаковката му също беше 
връщана, доброволците раздаваха чаши с вода.

“Какво означава да рециклираш?” беше въпросът, на който 
доброволците отговаряха най-често на децата, включили се в почистването.

А всички заедно научиха, че всеки път, когато почистваш след себе си, 
правиш нещо хубаво.

Благотворителна кампания

Хасково

Доброволци на Българския младежки Червен кръст взеха участие 
в националната кампания на bTV „Да изчистим България заедно”. С 
любезното съдействие на община Хасково, която предостави необходимите 
материали, доброволците се включиха активно в най-мащабната 
организирана инициатива по почистване. Младежите изразиха задоволство 
от свършената работа както и надежда за опазване на околната среда и за 
една по-чиста България.

Работна среща на БМЧК

Благоевград

Сливен
14 септември 2017 г.
Младежкият клуб „Охра“ към ОблС на БЧК организира „Ден на 

благотворителната култура“. Целта на мероприятието беше да се съберат 
средства за Фонд „Милосърдие“, чрез дейности като арт изложба, арт 
базар, макиаж на деца, концерт на китара и пиано и арт работилница. Бяха 
събрани 1 005,46 лева.

Силистра
20 септември 2017 г.
Младежката организация ня БЧК проведе първата си работна среща 

за новата учебна година.
Присъстващите бяха запознати с участието си в Лятна академия за 

доброволци, както и с предстоящото приключване на проекта на БМЧК, 
който се реализира в клуба в гр. Дулово. 

Областният координатор пожела ползотворна година, както и успехи в 
училище на всички доброволци от клубовете в Силистра, Дулово и Тутракан.
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Варна
септември 2017 г.
През щедрите на слънце септемврийски дни бяха организирани морски излети с катера на ОблС на БЧК - Варна за 60 изявени доброволци от общинските  

червенокръстки организации в Дългопол, Провадия и Варна. По този начин ОблС на БЧК се отблагодари на участниците за активната им доброволческа работа по 
ОПФЕПНЛ и други червенокръстки инициативи за деветмесечието на 2017 г. Под разветия червенокръсткия флаг на катера усещането бе за съпричастност към 
една истинска и действена доброволческа общност, която намира и свои стимули за сплотяване. Уредникът в Музея за нова история на Варна Кънчо Григоров 
представи интересни факти за града като пристанищен, търговски, курортен, архитектурен и лечебен център. Той бе „единодушно приет“ за доброволец на 
БЧК. Голям интерес предизвикаха и  споделените от Ирина Харизанова, специалист „СПД“ на БЧК, данни и обстоятелства от благотворителната и милосърдна 
дейност на царица Елеонора,  във връзка със стогодишнината от нейната смърт. Тя е покровител на БЧК, наричана „белият ангел с червения кръст“ и единствена 
жена, носител на орден „За храброст“. 

На 24.09.17 г. излет с катера бе организиран за двадесет майки и деца в неравностойно положение, за които дружеството на БЧК „Младост“ във Варна 
реализира проект за психо-социална подкрепа „Не сме сами“. Те имаха своите щастливи преживявания на борда на катера, които запечатаха в снимки и ще 
разкажат у дома и в училище. Децата получиха индивидуални подаръци (книжки „Приятели с водата“, спортни пособия и играчки, скицници и моливи за рисуване). 

По време на излетите сигурността и комфорта на участниците бе гарантирана от кап. Валери Петов и механик Николай Николов. С групата на децата и 
майките бяха и доброволците на БЧК д-р Силвия Илиева и Деси Янева, треньор по плуване, която през м. октомври ще работи с 6 от децата с увреждания.

Шумен
Доброволците от БМЧК проведоха планирани обучения и тренинги по първа долекарска помощ с отбора на ВАЕ-Шумен. Той ще представи шуменската 

областна червенокръстка организация на Националното състезание за възрастни хора, което ще се проведе за трета поредна година в НУЛЦ на БЧК - с. 
Лозен.

Обучения

Благодарност и стимулиране за активни доброволци


