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БЧК подкрепи кампанията „Не на насилието“ над медици

ПАРТНЬОРСТВО

Националният съвет на Българския Червен кръст подкрепи официално инициативата на Българския лекарски съюз „Не на насилието“ над медици, 
под патронажа на омбудсмана на Р България Мая Манолова. В знак на съпричастност към проблема и дълбоко уважение към работещите в областта на 
здравеопазването организацията ни се присъедини към усилията за предотвратяване на недопустимото посегателство срещу медицинското съсловие. 

На кръгла маса в Музейната зала на БЧК генералният директор на организацията проф. д-р Красимир Гигов потвърди, че БЧК застава изцяло 
зад кампанията и като партньорска организация ще се включи, чрез доброволците си и служителите в цялата страна, в планираните активности за 
практическото й реализиране. На този етап конкретното ни участие както на централно ниво, така и чрез регионалните ни структури ще се осъществи 
посредством разпространение на информационни материали и включване в събития в подкрепа на кампанията. 

„Пожелаваме си успех и постигане на ефективни резултати при осъществяване целите на хуманната кауза, която ще защитаваме заедно с Българския 
лекарски съюз и с други партньори.“ – каза в словото си проф. д-р Красимир Гигов.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Стара Загора
28 – 30 септември 2017 г. 

Национално състезание „Пътен полицай на годината - 2017”

Стара Загора бе домакин на 25-то юбилейно издание на националното 
състезание „Пътен полицай на годината“, организирано от МВР в 
партньорство с Община Стара Загора, Съюз на българските автомобилисти 
и Българския Червен кръст. Целта на този престижен форум е да се 
направи традиционна проверка на професионализма на пътните полицаи, 
теоретичните им познания и практически умения, свързани с ежедневната 
им служебна дейност. Участваха 30 отбора от всички областни дирекции 
на МВР и СДВР, един отбор на жени – полицайки от Русе, и индивидуално 
- полицайки от ОДМВР Ст. Загора и Плевен. Сред официалните гости на 
състезанието бе зам.-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов, 
областният управител на Ст. Загора Гергана Микова, зам.-генералният 
директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска, началникът на отдел „Пътна 
полиция“ при ГДНП комисар Бойко Рановски, генералният секретар на СБА 
Стоян Сентов, директорът на ОДМВР – Ст. Загора ст. комисар Георги Хаджиев, 
ген. Румен Миланов, бивш началник Пътна полиция и представители на 
румънската, гръцката и холандската пътни полиции.
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Областната организация на БЧК проведе работна среща на тема: 

„Безопасността на пътя – наша обща отговорност и грижа“, с което се 
включи в националната кампания „Децата тръгват на училище! Да опазим 
децата на пътя!“. Участие взеха представители на институции, които 
развиват активна дейност в областта на пътната безопасност и апелират 
за контрол и превенция на риска: гл. инспектор Георги Белчев - началник 
сектор „Пътна полиция“ в ОД на МВР - Ямбол, Татяна Павлова –ОД на МВР, 
Татяна Славова –Регионален инспекторат на образованието, Димитър 
Диамандиев от СБА, Валери Бъчваров от Общински детски комплекс – 
Ямбол и местни медии.

Седмицата за превенция на детската пътна безопасност

Ямбол
25 – 29 септември 2017 г.
В продължение на 4 дни през месец септември ямболската 

червенокръстка организация проведе поредица от открити уроци по пътна 
безопасност и първа помощ във всички училища в областта, а участници бяха 
ученици от първи до трети клас. Целта бе да се акцентира върху основните 
правила за движение на децата като пешеходци и велосипедисти.

Инициативата се реализира съвместно с ОД на МВР и със съдействието 
на Регионалното управление на образованието.

В продължение на два дни  пътните полицаи се състезаваха в 
дисциплините - решаване на тестове за познаване на нормативната база 
по безопасността на движението и полицейската дейност; теоретичен и  
практически изпит по първа долекарска помощ; стрелба с късо оръжие; 
майсторско управление на автомобил и мотоциклет. 

В дисциплината „Оказване на долекарска помощ на пострадали при 
ПТП” заслужено първо място спечели Момчил Григоров от ОДМВР - Габрово. 
Второ място зае колегата му Мартин Маринов от ОДМВР - Ямбол, а трети 
остана Николай Стойчев от ОДМВР - Сливен. Зам.- ген. директор на БЧК д-р 
Н. Тодоровска връчи грамоти и предметни награди на победителите и на 
жените-полицайки, участвали в състезанието. 

Победител в генералното индивидуално класиране и носител на титлата 
„Пътен полицай на годината-2017” е служителят на ОДМВР - Смолян Райко 
Сивенов, след него се нарежда Лъчезар Близнаков от СДВР, а на трето място 
е Васил Бакалски също от ОДМВР - Смолян.

В отборното класиране, първото място е за Васил Бакалски и Райчо 
Сивенов от ОДМВР - Смолян. Второ място - Момчил Григоров и Илиян 
Генков от ОДМВР - Габрово, а трети са Мартин Кондов и Тодор Грозев от 
ОДМВР - Добрич.

Инж. Митко Филипов, директор на секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол, поздрави участниците и благодари за доброто партньорство 
през годините, изразяващо се в организиране на  съвместни инициативи в областта на пътната безопасност и превенция от инциденти. Добриела 
Праматарова, специалист „Първа помощ“ в БЧК-Ямбол запозна участниците с конкретните дейности, осъществявани в партньорство: обучения за 
кандидатите за водачи на МПС, информационни кампании и демонстрации по повод отбелязването на Световния ден на първата помощ, Европейски 
ден без жертви на пътя, Световен ден в памет на жертвите от ПТП, Национална програма „Детско полицейско управление“, „открити уроци“ по пътна 
безопасност с най-малките ученици и др.

Гл. инспектор Георги Белчев представи актуални данни за пътните инциденти в ямболска област и най-честите причини за тях.
Срещата завърши с писмена декларация от името на всички участници в, в която се заявява следното: „В съответствие с ролята и отговорностите, 

поети пред държавата и обществото, да обединим усилия за целенасочени, координирани и ефективни действия, които да допринесат в максимална 
степен за спасяването на животи, намаляването и предотвратяване на риска от инциденти на пътя, за осигуряване на безопасна среда, за облекчаване 
на болката и страданието и гарантиране уважение към човешката личност“.
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На посещение в центъра за домашни грижи в град Враца, изграден 
в рамките на проекта „Домашни грижи за независим и достоен живот“, 
бе посетен от министърът на здравеопазването проф. Николай Петров, 
министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков и посланикът 
на Конфедерация Швейцария Н. Пр. Денис Кнобел. 

Изпълняван от Българския Червен кръст от януари 2012 до юни 
2017 г. с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество, проектът успешно разработи модел за предоставяне на 
професионални, интегрирани, здравно-социални грижи в дома като форма 
на дългосрочно обгрижване на възрастни хора с хронични заболявания 
и трайни увреждания. След приключване на проекта четирите основани 
центъра в област Враца продължават да работят с пълен капацитет 
благодарение на финансиране, осигурено от Български Червен кръст чрез 
Швейцарски Червен кръст.

Враца
28 септември 2017 г.

В рамките на обявената от МВР седмицата за превенция на детската 
пътна безопасност ОблС на БЧК - Ст. Загора, съвместно с Пътна полиция 
ОДМВР - Ст. Загора, организира многобройни прояви, свързани с 
превенцията на пътната безопасност на децата - игри, демонстрации с 
алкохолни очила, демонстрации по първа помощ за гости и жители на 
града. Беше разкрит и специален щанд с материали с полезни съвети за 
водачите на МПС, които доброволците на Българския младежки Червен 
кръст предоставяха.

Бургас
септември 2017 г.
Във връзка с Европейската седмица на мобилността (16-22 септември) 

доброволци на БМЧК – Бургас проведоха серия от инициативи, посветени 
на пътната безопасност. 

На първия учебен ден доброволците направиха серия от демонстрации 
по ПДП пред ученици в центъра на града. Младежите червенокръстци 
проведоха открити  уроци по пътна безопасност в 2 училища в Бургас, като 
успяха да обхванат 95 първокласници, които на финала получиха подаръци 
– светлоотразители. Доброволците организираха и информационна 
кампания на 21.09 – Европейския ден без загинали на пътя, като раздаваха 
брошури „Как да помогнем при пътнотранспортно произшествие“ на 
гражданите.

Разград
21 септември 2017 г. 
Доброволците Лъчезара Николова, Мерлин Еюбова и Габриела 

Вангелова  от БМЧК - Разград се включиха в операция EDWARD, 
предоставяйки листовки и дипляни „Как да помогнете при ПТП” и „Как 
да окажем първа помощ” на водачи на МПС и пешеходци. В акцията 
се включиха и служители на КАТ – Пътна полиция, които предоставяха 
информационни материали на водачи на МПС.

Успешно работещ модел на 
„Домашни грижи“
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Съвместна информационна кампания по повод Световния ден на сърцето 

София-област
29 септември 2017 г.
На Световния ден на сърцето в град Копривщица се проведе ежегодната 

съвместна инициатива на БЧК и Дружеството на кардиолозите в България. Целта 
бе да се информират гражданите за същността на сърдечните болести и начините 
за превенция. Тази година кампанията бе озаглавена „Артериалната хипертония, 
като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“. 

Съвместната инициатива премина под патронажа на кмета на град 
Копривщица Генчо Герданов. Четири бяха основните пункта в града, където 
се проведоха беседи за причините и рисковете от високото кръвно налягане и 
връзката му със сърдечните болести. Допълнителна информация гражданите 
получиха от подробните материали на Дружеството на кардиолозите, 

София
29 септември 2017 г.
По повод Световния ден на сърцето, доброволци от МАЕ – София 

участваха в демонстрация за оказване на първа помощ пред учениците от 
столичното 51 СУ „Елисавета Багряна“. През 2017 г. фокусът на световната 
кампания за Деня на сърцето бе децата и семейството. На мероприятието 
присъстваха проф. д-р Постаджиян – председател на Дружеството на 
кардиолозите в България и д-р Пенчо Пенчев от дирекция „Социална и 
здравна политика” на БЧК. 

Събитието завърши със символично групово пускане на балони от двора 
на училището към небето. На всеки от тях бе изписано послание за здраво 
сърце, което да достигне до всяко дете в България и по света. 

Шумен 
29 септември 2017 г. 
Доброволците от БМЧК отбелязаха Световния ден на сърцето, като 

раздадоха информационни материали в централната част на града. 
Инициативата е в партньорство с Регионална здравна инспекция - Шумен.

По време на посещението Посланик Кнобел подчерта, че чрез 
подкрепата, която Швейцарското правителство е предоставило за 
осъществяване на проекта, Български Червен кръст е създал и развил 
собствен работещ модел, който има всички предпоставки да бъде 
интегриран в българската система на здравеопазване и социални услуги. 

Министър Петков обяви пред журналисти, че пилотният модел на 
интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора в Област Враца 
ще бъде надграден през следващата година и разширен към съседните 
области Монтана и Видин, където също ще бъдат изградени Центрове 
„Домашни грижи“. 

По време на дискусията министър Николай Петров се ангажира от името 

предоставяни от доброволци на БЧК. На разположение на жителите беше и специализирана, съвременна апаратура на швейцарската компания Microlife, притежаваща 
Afib технология, одобрена и препоръчана от Българската лига по хипертония и Дружеството на кардиолозите в България. Всеки от присъстващите можа да измери 
кръвното си налягане безплатно и да се информира за състоянието си. В градовете Елин Пелин, Самоков и Своге доброволци от общинските организации на БЧК посетиха 
местните клубове на пенсионера, където проведоха беседи за превенция на сърдечносъдовите заболявания с измерване на кръвното налягане на пенсионерите.

В град Пирдоп доброволците на БМЧК отбелязаха Световния ден ден на сърцето с викторина и информационна кампания в СУ „Сава Савов”.

на Министерство на здравеопазването, съвместно с БЧК и МТСП, да бъде намерен подход, който да доведе до по-широко предоставяне на интегрирани 
здравно-социални услуги в домашна среда в национален мащаб. Той подчерта, че във Враца се наблюдава един добър здравен ефект на предоставяните 
услуги, което е видно от намаляване на повикванията към Спешна помощ, както и хоспитализациите на възрастни хора.
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Международен ден на възрастните хора

Ямбол
септември 2017 г. 
Инж. Митко Филипов, директор на ОблС на БЧК - Ямбол, откри работна 

среща между представители на регионални управления на образованието от 
Ямбол, Бургас и Сливен. Целта на събитието бе представянето на програми 
за обучение и информиране за възможностите, които БЧК предлага, относно 
провеждане на обучения и повишаване квалификацията и компетентността на 
педагогическия персонал по оказване на първа помощ, както и за формиране на 
базови и практически умения, свързани със защита на учениците при бедствия 
и кризисни ситуации. 

Участие в срещата взеха:  Стойчо Стойчев, зам.-председател на НС на БЧК, 
Лазер Додев, директор на дирекция „Професионална квалификация и кариерно 

Представяне на програми за обучение на педагози

По повод Международния ден на възрастните хора БЧК – Ямбол, 
Общинският съвет на съюза на пенсионерите – 2004 и възрастните хора от 
целевата група по проект „Повишаване информираността на обществото по 
проблемите на възрастните хора и защита на техните права” организираха 
поредица инициативи. Доброволците от БЧК участваха в Петнадесетия 
регионален преглед на българската песен „Пеем, затова не стареем!“, провел 
се в гр. Ямбол. На обособения пункт на БЧК, оборудван с всички необходими 
материали за оказване на първа долекарска помощ, доброволците 
измерваха кръвното налягане на хора, почувствали неразположение. 
Целта на инициативата бе намаляване на риска от инциденти, вследствие 
на струпване на много хора на едно място.

Възрастните хора от града организираха и домашни посещения в домовете на трудно подвижни самотни възрастни хора, където имаха възможност 
да разговарят с тях, да им прочетат цитати от любими книги и новини от седмичната преса. 

развитие“ в МОН,  Атанас Стефанов, директор на НУЛЦ на БЧК - Лозен, Виолета Радева, директор на ОблС на БЧК – Бургас, Борил Димитров, представител от ОблС 
на БЧК – Сливен, инж. Слави Пачалов, експерт „Първа долекарска помощ“, инж. Красимир Стоилов, н-к Регионално управление на образованието (РУО) – Ямбол; 
Павлина Алексиева, старши експерт РУО – Бургас; Стела Бояджиева, старши експерт РУО – Сливен; Георги Георгиев, старши експерт РУО – Ямбол и медии.

Г-н Стефанов презентира програма за обучение „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и 
учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа долекарска помощ“

Инж. Слави Пачалов представи програмите на БЧК по Първа долекарска помощ при инциденти и спешни състояния; Последователност на оказване на първа 
помощ - теоретична и практическа подготовка; Често срещани случаи, свързани с рисковете на училищната среда и на извън училищната дейност.

В края на работната среща бе подписана Декларация за сътрудничество между БЧК – Ямбол и РУО – Ямбол за съвместни действия на двете институции за 
намаляване и предотвратяване на риска от инциденти в училище, за осигуряване на безопасна среда, облекчаване болката и страданието, като се гарантира 
уважение към човешката личност.

Шумен
1 октомври 2017 г.

По повод Международния ден  на възрастните хора, Областният съвет 
на БЧК Шумен и пенсионерските червенокръстки дружества организираха 
празничен концерт в Народно читалище „Добри Войников“. Доброволците 
поздравиха своите членове, гости и приятели с богата музикална програма. 
Сцената бе огласена с много хорови и индивидуални изпълнения. 
Възрастните хора за пореден път показаха своя бодър и нестихващ 
ентусиазъм. Младежите от БМЧК - Шумен бяха скъпи гости на техния 
празник. Тържеството бе изпълнено с незабравими емоции за всички.  
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Кърджали
септември 2017 г. 

„Как да живеем по-смислено, за да сме полезни за себе си и другите“

В Дом за стари хора – гр. Кърджали се проведе поредното обучение, 
свързано с подобряване взаимоотношенията между персонала на 
услугата и нейните потребители. Във връзка с утвърдената календарно-
тематична програма, избраната тема „Как да живеем по-смислено, за да 
сме полезни за себе си и другите“ беше представена от лектора Златка 
Лапанова - психолог и доброволец към Областен съвет на БЧК. След кратка 
презентация на някои аспекти от ежедневието, които могат да ни помогнат 
да живеем по-смислено, се проведе и практическа част с решаване на 

Сливен
30 септември 2017 г.
В местността „Карандила” над Сливен се проведе 22-ият летен технически преглед на Планинската спасителна служба на БЧК. В условията 

на силен вятър и дъжд 18 отбора от отрядите на планинските спасители в цялата страна демонстрираха знания, умения и отлична физическа 
подготовка.

Прегледът се провежда на всеки две години под формата на спасителна акция в труден терен. Той включва движение и ориентиране по 
топографска карта с определени реперни точки, движение по пресечена местност с използване на туристическа карта, оказване на долекарска 
помощ и транспортиране на пострадал по труден терен. За първи път бе включено и ориентиране по GPS координати.

Летен републикански технически преглед

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

казуси. Проведената дискусия показа значението на емоционалната интелигентност и нейното прилагане във взаимоотношенията, които да осигурят 
здраве и благоприятен психоклимат за работещите и за обгрижваните от тях възрастни хора.



стр. 7Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Първи уроци от Преси и Мариета - доброволци на младежката 
организация на БМЧК - Разград, получиха децата от група „Приказка” при 
ЦДГ “Лудогорче”. Интересни и полезни съвети за оказване на първа помощ 
при нараняване и практически упражнения съпътстваха уроците. С много 
усмивки и голямо старание децата демонстрираха как се прави превръзка 
и как да спрат кръвотечение. 

С голям интерес те направиха и своите първи стъпки в обучението за 
формиране на адекватно поведение на пътя.

Специална благодарност към екипа на БМЧК - Разград за новото 
приятелство и сътрудничество получиха доброволките от екипа на група 
“Приказка”.

Разград
септември 2017 г. 

Трето място зае първият отбор на София – Стоян Барев, Стоян Стоянов, Орлин Стойчев и Явор Нецов. На второ място се класираха момчетата 
от втория отбор на София – Димитър Георгиев, Тервел Тотев, Страхил Гешев и Мирослав Стефанов. Първото място завоюва отборът на Троян 
– Милен Димитров, Мартин Семерджиев, Ивайло Мичев и Филип Трифонов. Отборът на домакините се класира на престижното 5-о място.

Отличната организация на прегледа от страна на домакините от БЧК и от отряда на ПСС в Сливен бе оценена от всички участници. 
Ръководството на ПСС изказаха своята благодарност не само към тях, но и към спонсорите, които осигуриха наградите за участниците – Спорт 
Депо, Пик 3000 ООД, магазин Алпи, Винарска изба Афузов, Кале Ауто ООД, Симо Ко ЕООД, текстилна компания Аглика, Златна белка Иванов и 
сие ООД, Перфект М ЕООД и г-жа Йорданка Русева, направила лично дарение.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Програма “Хелфи”

Национално надграждащо обучение по програма “Хелфи” се проведе в НУЛЦ на БЧК в с. Лозен, като участниците имаха възможност да споделят добри 
практики и затруднения от работата си по програмата, да усвоят нови подходи и методи за работа, както и да обогатят и надградят знанията и уменията 
си. Младежите се запознаха подробно с това какво означава да бъдеш успешен презентатор, предизвикаха себе си да споделят пред всички добрите си 
качества, дискутираха и силно се мотивираха да пренесат наученото в областните си организации. Обучители по темата бяха Виктория Генчева, Петър 
Петров и Мария Христова.

Лозен
29 септември – 1 октомври 2017г. 
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Добрич
1 – 8 септември 2017 г. 
Традиционният летен лагер за децата от ЦОП към БЧК - Добрич се състоя в Международен младежки център „Сердика” – КК „Златни пясъци“. 

Програмата беше съобразена с възрастовите разлики и потребности на децата. Основната идея беше децата да се научат да приемат и да 
са толерантни към различията в отделните личности, да се учат един от друг, да си помагат и  да се забавляват заедно. Създаде се приятна 
и мотивираща атмосфера. Съществен принос в успеха на лагера имаха  доброволците на БМЧК с техния нестихващ ентусиазъм и енергия. В 
състезателен формат и с помощта на младите червенокръстци Мария, Зорница и Марина - по интересен, достъпен и забавен за децата начин 
бяха представени 7-те основни принципа на Червения кръст. По-голямата част от децата вече знаят и могат да обяснят тяхната същност. 
Поставената цел - децата да усвоят знания за най-голямата хуманитарна организация Червен кръст и за смисъла на доброволчеството беше 
изпълнена! 

Цялостното финансиране на летния лагер за поредна година беше осигурено от Австрийския младежки Червен кръст и Фондация „Херберт 
Степич“.

Видин
25 септември 2017 г. 
В сградата на НЧ „Христо Ботев” – общ. Ружинци, се проведе обучение по 

първа долекарска помощ от представители на БМЧК. В него взеха участие 
19 доброволци от местната организация. Обучението бе ръководено от 
Момчил Петров – главен специалист „Младежки дейности” към ОС на 
БЧК – Видин. 

Всички присъстващи се включиха активно в занятието, което завърши 
с демонстрация на съживяване на пострадал.

Силистра
27 септември 2017 г.
БМЧК - Силистра приключи проект “Добра воля за добра кауза” на клуба 

при СУ “Васил Левски”, Дулово.
В три шатри в центъра на града доброволци и членове на клуба 

на БМЧК - Дулово представиха различни етапи от реализирането на 
дейностите по проекта, както и финалните резултати. В заключителната 
част взеха участие Маргарита Касабова - директор на Секретариата на 
ОблС на БЧК, Рая Радоева - областен координатор на БМЧК, Юлиян Рачев 
- изпълняващ длъжността специалист младежки дейности и Марина 
Тодорова - счетоводител. Проектът бе реализиран успешно благодарение на 
ентусиазма и отдадеността на Мариана Йоргова - педагогически съветник 

„Добра воля за добра кауза“ в клуба на БЧК в Дулово

в училището, от Община Дулово, от училищното ръководство, от местното радио и разбира се от гражданите на общината.
В първата шатра, наречена “БЧК - Самопомощ и взаимопомощ” беше направена демонстрация на усвоените знания и умения по първа долекарска 

помощ. Представена беше дейността на Силистренската червенокръстка организация, предоставяха се дипляни, листовки и флаери.
Във втора шатра, наречена “На чаша билков чай” се продаваха билки, билкови тинктури и мехлеми, приготвени при домашни условия. Разясняваше 

се приложението им при ухапване от насекоми, при външни охлузвания и рани, натъртване, изкълчване на крайник, и др. и тяхното значение за здравето. 
При трета шатра беше представена рецептурната книга “Аптеката на баба” и албума към нея с хербарии на местни билки - обобщение на извършената 

през лятото издирвателска и проучвателска дейност от малките червенокръстци сред възрастните хора за лечебните свойства на билките.
Целите на проекта са постигнати – активирана е дейността на клуба в СУ “Васил Левски“ и са привлечени нови членове и доброволци в организацията. 
Възпитавайки доброволците в благотворителност чрез продажба на материалите по проекта в касичка на БЧК бяха събрани 221,63 лв., които по 

решение на клуба ще се ползват за стартиране на проект трапезария “Топъл обяд” на БЧК.

Обучение за доброволци

Детски лагер 
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Благоевград
септември 2017 г. 
За четвърти път БМЧК-Благоевград организира областно обучение “С 

малки крачки към света на БМЧК”, което се проведе в град Банско. В него 
взеха участие доброволци от младежките клубове на БМЧК в областта, 
които преминаха обучение по „Първа долекарска помощ“, „Работа с деца в 
уязвими групи“ (СПД) и „Превенция на ХИВ/СПИН“. За четири дни младежите 
придобиха умения и знания, които след това ще презентират в училище. 
Обучението премина с много емоции, старание, внимание и усмивки. 

Освен с нови знания, всички доброволци се сдобиха и с много нови 
приятели.

Малки крачки към света на БМЧК

Шумен
септември 2017 г.
Доброволците от БМЧК - Шумен проведоха дискусия на тема 

„Зависимости“. Михаил Хуммел - областен координатор и участник от „Лятна 
академия 2017“ разгледа въпроси, свързани с превенцията и причините, 
поради които младежите прибягват към психоактивните вещества.  

Зависимости

Кърджали
28 септември 2017 г.
За седма поредна година в Кърджали се проведе Европейски екологичен 

фестивал „Зелена вълна – 21 век“. Събитието бе организирано с подкрепата 
на Европейската комисия, Фондация „Европейски екологичен фестивал“ и 
община Кърджали. 

Областният съвет на БЧК взе участие във втория ден на фестивала с 
учебно практическо занятие за евакуиране на пострадали при терористична 
дейност. По време на демонстрацията всички ученици от СУ „П.Р.Слайвейков“ 
бяха евакуирани, а на „пострадалите“ от обгазяването членовете на 
Младежки авариен екип оказаха първа долекарска помощ.

Европейски екологичен фестивал

Берковица
29 – 30 септември 2017 г. 
Български младежки Червен кръст - Видин проведе изнесено обучение 

на тема „Развитие и нов тласък на социално-помощната дейност на БМЧК-
Видин”.

В обучението взеха участие 19 доброволци с опит в социално-помощната 
дейност, както и представители на БЧК – Видин: Цветелина Петрова, 
директор на Секретариата на ОблС, Момчил Петров, гл. специалист ОР, МД, 
ВСС, Красимира Велкова, специалист СПД, ПДП, МБ, Аксиния Алексиева, 

Обучение за доброволци

член на ОблС и на ДЕРБАК и Анжела Стефанова, член на ДЕРБАК.
Обучението имаше за цел подобряване на комуникационните и социалните умения на доброволците, надграждане на качеството на личностните 

умения и знания. Водещ на обучението бе Радостина Йорданова, зам.-областен координатор на БМЧК. 
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Семинар със служители на МВР

“Спасител на бъдещето”

Созопол
септември 2017 г.
В Националния учебен център на БЧК в град Созопол се състоя семинар, организиран от дирекция ВСС и 

Охранителна полиция при ГД „Национална полиция“. В събитието взеха участие полицаи от СДВР и ОДМВР от 
цялата страна, които преминаха обучение за работа с основни спасителни средства и оказване на първа долекарска 
помощ при водни инциденти. Водещи лектори по време на занятията бяха доц. Стоян Андонов, член на НС на БЧК 
и председател на Националната комисия по водно спасяване, и д-р Дилян Янакиев дългогодишен доброволец на 
ВСС при БЧК.

Созопол
8 - 13 септември 2017 г.
Водноспасителната служба на БЧК организира спортен лагер “Спасител 

на бъдещето” за деца на възраст между 12 и 17 години, част от които 
се класираха в призовата тройка на тазгодишните състезания по водно 
спасяване.

Лагерът имаше за цел да заинтересува и привлече подрастващите 
към водния спорт. Програмата на обучението включваше и занятия по 
водна безопасност, демонстрация на начините за оказване на помощ и 
самопомощ при воден инцидент.

Получените посредством забавни игри и упражнения знания и 
умения допринесоха за по-добрата работата в екип, за повишаване на 
информираността на бъдещите водни спасители, за взаимното разбиране 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Последва и работна среща с участието на директора на дирекция ВСС Антон Налбантов, на която бяха обсъдени възможностите за оптимизиране на 
съвместните превантивни дейности за намаляване на водния травматизъм в страната.

и уважение, за отношението към околната среда и нейното опазване.
Участниците в лагера бяха от областите Варна, Бургас, Благоевград, Враца и София. Те бяха ръководени от Борис Захариев, експерт към дирекция 

ВСС на БЧК, подпомаган от Ромуалдас Каминскас, зам.-началник лагер, от треньорите – Валентин Йорданов от Враца, Жанет Щерева от Варна и Мануела 
Атанасова-Марова от София, както и от медицинското лице д-р Илия Божиков от Благоевград. 

По време на лагера участниците провеждаха тренировките на общинския плувен басейн към у-ще „Св. Св. Кирил и Методи“ - Созопол, а на плажа 
пред базата на НУЦ БЧК се провеждаха и специализирани тренировки за съответните дисциплини на море.  

„Приятели с водата“
Бургас
септември 2017 г. 
По покана на Регионалното управление на образованието, по време на 

работна среща с учители от училища в област Бургас, Павлина Алексиева 
– старши експерт в БЧК – Бургас и Мария Златкова – инструктор по водно 
спасяване и доброволец към ДЕРБАК-Бургас, представиха програмата 
„Приятели с водата“. БЧК-Бургас за втора поредна година провежда 
обучения по програмата, като целевата група са деца на гимназиална 
възраст.

През летен сезон 2017 г. в област Бургас не са констатирани смъртни 
случаи на деца от удавяния. Надяваме се, че една от причините за този факт, 
е засиления интерес към програмите на БЧК с насоченост към изграждане 
на култура за водна безопасност.



стр. 11Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”; материали: Полина Христова; графичен дизайн: Майя Маслинкова; Тел: 02 49 23 055; 02 49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg

Добрич
26 септември 2017 г. 
Независимо от лошите метеорологични условия, доброволните формирования на 

БЧК - Добрич участваха в демонстративно пожаро – тактическо учение за ограничаване 
и ликвидиране на последствия от самолетна катастрофа, възникнал пожар и промишлен 
инцидент, свързан с изтичане на пропан-бутан в складово стопанство за втечнен газ на 
„Толиво”АД Добрич. Екипите за работа при БАК евакуираха пострадали лица до разкрит от БЧК 
пункт, където им беше оказана  долекарска и психологична помощ.

Доброволците обработиха множество порезни рани в областта на лицето и шията, рани от 

Айтос
Септември 2017 г. 
По време на проведено обучение, под мотото „Уверени в труден 

момент“, доброволците на общинската организация на БЧК-Айтос 
изготвиха своя общински план за действие при бедствия и кризи.

Те споделиха своя опит и разказаха какви действия са били предприети 
за осигуряване на подслон и подкрепа за бедстващите хора по време на 
снегонавяванията на 31 декември 2016 г.

Всички са единодушни, че планирането е свързано с превантивните 
мерки в реално време, прилагащи се на практика. Основните обекти на 
планирането са: време, ресурси и балансиране на капацитети. То се постига, 
чрез оценка на ситуацията в реално време, оптимизация на изискванията, 
симулативно проиграване и инкорпориране.

„Уверени в труден момент“

Участие в съвместно учение

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

изгаряне по ръцете и извършиха шиниране на счупени крайници.
Учението беше организирано от Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Добрич и сектор „Спасителни оперативни 

дейности” при РДПБЗН Варна, с участието на МВР и Центъра за спешна медицинска помощ. Организаторите благодариха на БЧК за професионалното 
участие, за традиционното партньорство, за взаимодействие и комуникация.

София
27 септември 2017 г. 
В централата на БЧК се състоя среща с датчанина Тор Педерсен, 

пътешественик и посланик на добра воля. На среща с представители на БЧК 
той разказа за идеята на проекта си, наречен „Ones upon a Saga” и сподели 
своите впечатления от страните, които е посетил преди идването си в България 
– страна номер 140 от околосветската му обиколка. 

Проектът на Тор започва през 2013 година и се очаква да приключи през 
2019, когато посети и последната държава, в която има представителство 
на Червения кръст и Червения полумесец. Това е едно от трите условия на 

БЧК посрещна датски пътешественик – посланик на добра воля

неговия проект: да не се прибира у дома преди да е посетил всички държави в списъка му, да не използва авиационен транспорт, за да се придвижва, и да 
остава повече от 24 часа в дадена страна. 

След интересния и вълнуващ разговор с датския пътешественик, той присъства на демонстрации по първа долекарска помощ. Г-н Педерсен сподели 
удовлетворението си от посещението в Българския Червен кръст, което бе взаимно. 

Желаем много успех на позитивния и одухотворен Тор в следващите стъпки от начинанието му и вярваме, че човек с девиз „Непознатият е приятел, който 
не сте срещали преди“, ще успее да стигне далеч.


