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ПАРТНЬОРСТВО 

 
БЧК в подкрепа на българското европредседателство 
 

София 
24 ноември 2017 г. 

Министърът за българското 
председателство на Съвета на ЕС 2018 
Лиляна Павлова и председателят на 
Българския Червен кръст акад. Христо 
Григоров подписаха споразумение за 
сътрудничество. 

В началото на декември експерти 
на организацията ще обучат по първа 
долекарска помощ доброволци на 
предстоящото ни ротационно 
председателство на Съвета на ЕС. Те ще 
усвоят умения и техники, които се 
прилагат до пристигането на 
специализирания спешен екип. 

Българският Червен кръст обучава 
годишно близо 80 000 българи, което е 
показател за качеството на 
предоставените знания и за важната 
роля на организацията в нашето 
общество. Курсовете на БЧК са 
сертифицирани от Глобалния 
референтен център по ПП на МФЧК/ЧП в 
Париж, каза при подписването акад. 
Христо Григоров. 

„Благодаря на председателя на БЧК за съпричастността му към историческия за България 
момент – председателството на Съвета на ЕС, защото от всеки от нас зависи то да е успешно“, 
каза министър Павлова. Тя посочи, че от първи януари, когато страната ни ще е във вниманието 
на цяла Европа, имаме уникалната възможност да покажем България с нейната богата история, 
култура, традиции, обичаи и с най-големия й капитал - хората. А доброволците ще са едни от 
първите, с които делегатите на председателството ще бъдат в контакт по време на гостуването 
си у нас, допълни Лиляна Павлова. 
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МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

 
Ползотворно сътрудничество 
 

22 ноември 2017 г. 
Лекция на тема „Съвременни предизвикателства пред Международното хуманитарно право“ 

представи Яна Михайлова, експерт по Международно хуманитарно право в Дирекция „Правна” на БЧК 
по време на стратегически курс на Центъра за изграждане на способности за управление на кризи и 
действия при бедствия (CMDR COE). 

Темата беше посрещната с голям интерес от участниците в курса, като беше отбелязано 
значението на сътрудничеството между въоръжените сили и международното движение на ЧК/ЧП при 
съвременните въоръжени конфликти и кризи. 

През 2017 г. между БЧК и Центъра за изграждане на способности за управление на кризи и 
действия при бедствия бе подписано споразумение за сътрудничество по различни теми от общ 
интерес, като провеждане на обучения, участия в занятия и др. 
 

РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Среща на национални дружества на ЧК/ЧП от Югоизточна Европа 
 

Струга, Македония 
21-22 ноември 2017 

Ръководители на национални дружества от Югоизточна 
Европа участваха в регионална среща, на която присъстваха и 
зам.-директорът на МФЧК/ЧП за Европа - Елкан Раимов, и 
Метшилд Рихерт - ръководител направление Европа и Кавказ в 
Германски ЧК. 

В рамките на срещата, в която БЧК беше представляван 
от гл. секретар д-р София Стоименова участниците се запознаха с дейностите и постиженията на 
Македонски ЧК. По време на разговорите като добра практика бе изтъкнато отличното партньорство 
между Българския и Македонския ЧК, което се базира на подписания анекс към договора ни за 
сътрудничеството, а ежегодно се планират конкретни прояви. 

По време на двустранните срещи бе изразена благодарност към БЧК за доброто ни 
сътрудничество и приятелство с всички национални дружества. Договорено бе наша делегация от ВСС 
да посети Албания във връзка с подкрепата ни за развитието на водното им спасяване. 
Представителите на ЧК на Черна гора изказаха 
признателност към ПСС на БЧК за подкрепата и 
споделения опит, като изразиха готовност да 
продължи работата съгласно постигнатите 
договорености. 

Тържествено бе открито ново крило на 
тренировъчния център „Солферино“ на 
Македонски ЧК в гр. Струга, на Охридското 
езеро, с приемна и 13 стаи с 40 места. 
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Средствата са предоставени от МФЧК/ЧП по изпълнение на програма-апел за подпомагане на 
мигранти. Общият брой на легловата база в реновирания учебeн център на НД става 110, с оборудвани 
и обзаведени зали за обучения и работни срещи, добре поддържан двор и столова част. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

 

Коледни картички в помощ на деца 
 

Бургас 
ноември 2017 г. 

„Подари Коледа“ е областна фондонабирателна 
кампания на БЧК в помощ на деца в неравностойно 
положение. Тя се провежда от 2006 г. и за своята 11-
годишна история общата събрана сума от доброволците 
е 22 127 лв., с която са подпомогнати 1150 деца с 
подаръци, лакомоства, куклен театър или коледно 
тържество. 

Готовността на младежите да помагат, в 
съчетание с оригиналните им идеи е допринесла за 
огромния успех на кампанията. 

Тази година средствата от продадените картички 
ще бъдат предоставени за децата от семействата, засегнати от наводненията в област Бургас, както и за 
деца в неравностойно положение. 

Гражданите и фирмите, желаещи да се включат в кампанията, могат да заявят количеството 
картички, които желаят да закупят в офиса на Българския Червен кръст в Бургас или на тел. 0899/89 57 
88. 

Цената на брандираната картичка е 1 лв. 
 
Средства се събират и по сметката на Фонд „Милосърдие“ към БЧК-Бургас 
Уникредит Булбанк АД – клон Бургас 
Сметка IBAN: BG58UNCR76301077481889 
SWIFT BIC код Булбанк: UNCRBGSF 
 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Приемна грижа 
 
Търговище 
21 ноември 2017 г. 

Тържествено беше отбелязана 10-годишнината на 
социалната услуга „Приемна грижа“ в града. Нейният първи 
ръководител Стефка Петрова разказа историята на развитието 
на услугата. 

В тържествената програма участваха приемните деца, 
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техни приятели и връстници, които изпълниха песни, стихове и танци. Повече от 70 деца са настанени в 
приемни семейства в област Търговище. 

Областната организация на БЧК е партньор на екипа по приемна грижа още от самото създаване на 
услугата. Доброволците от младежката организация са организирали много обучения, екскурзии, пикници 
и арт ателиета с децата. 
 
 

„Здравеландия“ 

 
НУЛЦ на БЧК с.Лозен, София 
17 - 19 ноември 2017 г. 

Столичната младежка 
червенокръстка организация реализира 
втория етап от проекта "Здравеландия", 
финансиран от Фонда за подпомагане и 
оптимизиране на дейностите на БМЧК на 
областно и междуобластно ниво „Мисли 
глобално, действай локално”. 

Целта на проекта е да се обучат 
доброволци по три теми – Здравословно 

хранене и здравословен начин на живот, Превенция на зависимости и Социално-помощна дейност на 
първо и второ ниво от обучителната система. 
 След това обучените екипи трябва да организират лекции в столичните училища за начален, 
прогимназиален и гимназиален курс по темите.  

По време на тридневното обучение 28 доброволци се обучаваха както по зададените теми, така и 
в придобиване на презенационни умения. Сформирани бяха тематични екипи по трите теми за работа в 
териториалните центрове и на столично ниво. 
 

Толерантност в действие 
 
Добрич 
ноември 2017 г. 

Младежите от клубовете на БМЧК към ЕГ “Гео Милев“ организираха провеждането на играта 
''Кутията''. В двора на учебното заведение учениците се разделиха в няколко квадрата по различен 
признак. Идеята на играта е да се 
покаже, че независимо от това колко 
сме различни по външни белези и 
предпочитания, всъщност имаме 
много общо и именно 
толерантността ни сближава и 
свързва. 

В центъра на града 
доброволците на клуб „Централен“ 
приканваха хората да изтеглят от 
кутия лист с един предразсъдък, да 
го скъсат и на негово място да 
изтеглят една толерантна мисъл. 
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Денят даде много поводи за усмивки и накара всеки, участвал в него, да се замисли за магията на 
толерантността! 

 
Пловдив 
21ноември 2017 г. 

Доброволците на БМЧК организираха 
забавни състезателни игри за ученици с 
увреден слух от специализирано училище 
„Проф. Д-р Стоян Белинов“. 

Целта на събитието беше младежите да 
подобряват уменията си за комуникация, без да 
е нужно да използват вербална реч. 

Учениците, разпределени в отбори, 
трябваше да преминат през различни предизвикателства – скачане в чували, оказване на първа 
долекарска помощ, подреждане на приниципите на червенокръсткото движение и маскиране със 
забавни костюми. 

Това беше поредната дейност от проекта „Мисли глобално, действай локално“. 

 

Програма „Хелфи“ 
 
Разград 
11-12 ноември 2017 г. 

В СПА комплекс ”Островче” 
доброволци от областната 
младежка организация на БЧК 
проведоха обучение за обучители 
по програма „Хелфи“. 

Мариета Росенова и 
Стилияна Димитрова предадоха 
знания на 13 доброволци от 5 
общински клуба на БМЧК в 
областта. По време на 
теоретичните занятия Мариета и 
Стилияна обясниха на участниците какви подходи и методи да използват при работата с деца. Курсът 
включваше 13 модула. Целта е децата да усвоят основни умения за реакция при травми и злополуки, да 
се запознаят с начините за обработка на рани и оказване на първа помощ при пострадал в безсъзнание. 

Участниците в събитието споделиха, че са впечатлени от организацията и провеждането на 
обучението, а отделните модули са били представени от водещите по интересен и завладяващ начин. 
Това ги мотивира да предадат наученото, да създадат нови контакти и приятелства. 

 
 

Шумен 
ноември 2017 г. 

Срещите на духчето Хелфи с първокласниците от НУ 
„Княз Борис I“ продължават. Втората тема, с която доброволците 
от БМЧК запознаха децата, беше „Ужилване и ухапване“. 
Младежите бяха подготвили интересна информация за 
видовете наранявания, оказването на първа помощ и полезни 
съвети за предпазване. Срещата приключи със забавни игри. 
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Превенция на зависимости 
 

Шумен 
18 ноември 2017 г. 

Специализирано обучение на тема 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ беше 
проведено за доброволци от клубовете в 
града. Водещата Кати Яворова - доброволец 
и участник в Лятна академия 2017 г., 
разгледа базовите знания по темата, и 
презентира иновативни методи и 
механизмите на работа със здравно-
образователни материали. Доброволците 
изработиха план и алгоритъм за 
провеждане на лекции в училищата на принципа „Връстници обучават връстници". 

Обучението бе част от планираните дейности във връзка с 1 декември - Националната 
ХИВ/СПИН кампания. 

 
 

„Замени цигарата с плод!” 
 

Сливен 
16 ноември 2017 г. 

Доброволци от областната младежка 
организация на БЧК призоваха своите връстници да 
заменят цигарата с плод. Акцията се проведе в най-
големите училища в града. Партньор на младежката 
червенокръстка организация беше Регионалната 
здравна инспекция – Сливен, които осигуриха 
плодовете. 

 
 

Открит урок по ПДП 
 

Кърджали 
23 ноември 2017 г. 

В актовата зала на ОблС на БЧК се проведе 
открит урок по първа помощ с участието на 23 
ученици от 5,6 и 7 клас на ОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий". Темата "Травми" беше представена от 
членовете на МАЕ- Кърджали - Боряна Костова и 
Мелиса Дурмуш. Откритият урок се реализира в 
рамките на проект "Моят час". 
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Обучение на ученици 
 

Шумен 
ноември 2017 г. 

В ППМГ „Нанчо Попович“ беше проведено обучение-
демонстрация по оказване на първа долекарска помощ. Елиф 
Хасанова и Румелина Жендова - доброволци от БМЧК, 
припомниха на учениците основните стъпки за реакция при 
различни инциденти, спасителната верига и какви са видовете 
превръзки. 

На срещата с доброволците присъстваха седмокласници от 
училището, които се включиха в практическите задачи. 

 

Шумен 
23 ноември 2017г. 

Доброволци от областната младежка червенокръстка организация проведоха обучения по 
програма „Детско полицейско управление“ за ученици от 5 - клас в СУ „Васил Левски“ гр. Нови пазар и 
СУ „Панайот Волов“ гр.Каспичан. 

Целта на обучението е ранна 
превенция на подрастващите, 
утвърждаване на ценностно отношение 
към законите на страната, създаване на 
навици за безопасно поведение и 
вземане на адекватни решения в 
определени ситуации. 

Доброволците Петина Христова и 
Йоана Китанова запознаха учениците с 
начините на оказване на първа 
долекарска помощ при охлузване, 
навяхване, кръвотечение от носа, химическо изгаряне, порезни рани и безсъзнание. Припомнени бяха 
и основните правила при обаждане на тел. 112. 

 
 

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

 
Инициативи в деня на Въведение Богородично 

 

жк. Дървеница, София 
21 ноември 2017 г. 

Доброволци от Пети териториален център 
на Столичната организация на БЧК, заедно с 
щатния си ръководител посетиха възрастните хора 
от дом „Дълголетие”. Отец Георги - доброволец 
на центъра, направи водосвет на дома, а младите 
доброволци зарадваха възрастните хора с 
музикална програма, питка и сладки за здраве. 
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Сливен 
20 ноември 2017 г. 

Доброволци от младежката организация на БЧК 
участваха в международната конференция „Здраво семейство 
– здраво дете”. 

В изпълнение на проект „Твоят час” и създаване на 
условия за повишаване на потенциала на учениците и 
възможностите им за успешно завършване на средното 
образование, ръководството на ОУ „Братя Миладинови” 
покани доброволци от БМЧК да запознаят учениците с 
дейностите на червенокръстката организация и мисията да 
бъдеш доброволец. 

 
 
Габрово 
ноември 2017 г. 

Доброволци на БМЧК посетиха Дневния център за деца и 
младежи с увреждания. Всички заедно изработиха картички за 
семействата им, учиха Вазовата молитва и се почерпиха с топла 
питка. 

 
 
Кресна, обл. Благоевград 
21 ноември 2017 г. 

В СУ "Св. Паисий Хилендарски" доброволците 
от БМЧК изнесоха рецитал, посветен на семейството. 
Отец Георги Танчев разказа на децата за празника 
Въведение Богородично и подари на всички 
молитвеник и верижка с кръстче. Доброволки 
почерпиха децата с постни питки, сладки и кифли. 

Всички заедно казаха молитвата "Отче наш", а 
отец Георги благослови трапезата и всички вкусно си 
похапнаха. 
 
 

Кърджали 
ноември 2017 г. 

Ръководството и потребителите от Дом за стари 
хора в града поканиха децата от СУ ”Йордан Йовков”, 
за да празнуват заедно. Векове наред дедите ни са 
вярвали, че домът е свещено място, в което децата ни 
научават най-ценните житейски уроци, както и 
усвояват важни знания за света. 

Заедно с възпитаниците от 1 „а” клас с 
ръководител Eлена Андреева възрастните хора се 
радваха и забавляваха, като изработваха картички и 
сурвачки от дрян за предстоящите празници. 
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Родителите предоставиха сладките изкушения, а музикалната програма, изнесена от децата 
донесе много радост и усмивки на възрастните хора. 
 
Пазарджик 
21 ноември 2017 г. 

Доброволците на БМЧК бяха заедно на 
празника с децата от ЦНСТДМ към БЧК Пазарджик. 
Тази година темата беше „Семейно хавайско парти“. 
Младежите подариха на децата много изненади, 

игри и 
незабравими 

емоции. За 
малчуганите 

беше осигурена 
и разнообразна почерпка. 
 

А доброволците на младежката червенокръстка 
организация в Панагюрище подготвиха традиционна 
трапеза за децата от ДЦДУ „Дъга“, ДЦВХУ „Козма и Дамян“ 

и ЦНСТ „Закрила“. Младите червенокръстци се постараха децата да усетят в сърцата си 
топлината, която носи този празник. 
 
Сопот 
21 ноември 2017 г. 

Доброволците от клуб „Милосърдие“ на 
БМЧК отбелязаха празника в Комплекса за 
социални услуги в града. 

Младежите от клуба представиха сцена 
от живота на едно християнско семейство и 
изработиха заедно с децата и възрастните от 
комплекса картичка за празника. 
 
 

Пловдив 
21 ноември 2017 г. 

С Ден на отворените врати доброволците от 
областната организация на БЧК заедно с децата от 
Комплекса за социални услуги "Олга Скобелева" 
отбелязаха 8-ия рожден ден на кризисния център. 
Най-вълнуващото за всички беше, че това се случва 
в Деня на християнското семейство. 

Децата се надпреварваха да показват своя 
дом, както и да участват в арт ателиетата, където 
създават красиви изделия. Навсякъде ухаеше на 

току-що изпечена питка и сладкиши, замесени от децата и от доброволки на БЧК. 
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Доброволно кръводаряване 
 
Благоевград 
13 ноември 2017 г. 

Във връзка с Националната 
есенна кръводарителска 
кампания и промотиране 
значението на доброволното 
безвъзмездно кръводаряване, 
ОблС на БЧК проведе открит урок 
с ученици от 6-тите класове на ХI 
основно училище „Христо Ботев“. 

Беше представена 
информация за кръвта, нейните 
функции, значението й като 
средство за лечение. Акцентирано бе върху осъзнаване на дарителството и ролята на човека в 
този акт на хуманност. 

На срещата присъства Антоанета Гулева – дългогодишен кръводарител, отличена от БЧК 
със званието „Кръводарител на годината“ през 2008 година. Тя разказа на децата как е решила 
да стане кръводарител, как е преодоляла страховете си и какво означава за нея да дарява кръв, 
с което отключи много въпроси и изключителен интерес към темата. 

 
 

Групови консултации по съпътстващи мерки 
 

Ардино, обл. Кърджали 
22 ноември 2017 г. 

ОблС на БЧК продължава 
реализирането на съпътстващи мерки 
по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане от 
Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещи се лица. 

Бенефициенти на програмата от 
селата Бял Извор, Диамандово, Падина, 
Жълтуша и Главник участваха в групови 

консултации по Мярка 1 от съпътстващите мерки "Балансиран режим на хранене" и Мярка 6 
"Подготовка за реакция при бедствия". След приключване на обучителните модули бяха 
проведени и индивидуални консултации по различни теми, от които се интересуваха 
присъстващите. 
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Обучение на майки 
 
Хасково 
24 ноември 2017 г. 

В сградата на Общностен център за 
деца в риск по мярка 5 „Превенция на 
социалното изключване на деца“ от 
съпътстващите мерки на ОПФЕПНЛ се 
проведоха успешно последните две 
сесии от обучението на майки с малки 
деца. 

Под ръководството на Ирина 
Михайлова – обучител по австралийската 
програма KINDYROO, бяха консултирани 11 жени с деца на възраст до 1,5 месеца от община 
Хасково. 

Родителите усвоиха умения, които се формират в първите години от живота и подпомагат 
интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на децата. 

 
 

ПДП на работното място 
 

Банско, обл. Благоевград 
14 ноември 2017 г. 

В хотел „Кемпински-Зографски“ за пореден 
път беше проведен курс по първа долекарска помощ 
на 14 служители, които усвояваха животоспасяващи 
техники. Лектор на обучението беше д-р Александър 
Соколов, а негов асистент - Боряна Стоймирова, 
специалист от ОблС на БЧК–Благоевград. 
 

 

Помощ за социално слабо семейство 
 

Ямбол 
ноември 2017 г. 

Областната червенокръстка организация 
подпомогна социално слабо семейство с 
бебешки дрехи, памперси, санитарно-хигиенни 
материали, необходими за отглеждането на 
новороденото бебе. Младата майка е 
израснала без родителска грижа. 

Представителите на БЧК запознаха 
семейството с възможността при нужда да 
получат психологическа помощ от специалисти 
– доброволци. 
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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Световен ден на възпоменание на жертвите от катастрофи 
 

Генерал Тошево, обл. Добрич 
ноември 2017 г. 

Доброволците от младежкия клуб при ПГ 
по земеделие "Тодор Рачински" организираха 
беседа за учениците, на която ги запознаха как да 
спазват правилата на безопастност на движение. 

Раздадени бяха информационни флаери и 
ръчно изработени материали. Младежите 
апелираха за повече толерантност, уважение, 
предвидимост и споделена отговорност за 
намаляване на грешките, които водят до 
безсмислените нещастия на пътя. В проявата се 

включиха и много родители. 

 
Разград 
19 ноември 2017 г. 

В църквата „Св. Троица“ бяха отслужени 
заупокойна литургия и панихида в памет на 
загиналите при катастрофи по пътищата. 
Доброволците на  областната младежка 
организация на БЧК раздаваха 
информационни брошури за безопасността на 
пътя на входа на храм "Св.Николай 
Чудотворец“. На литургията присъстваха и 
хора,чиито близки са пострадали при ПТП. Те 
споделиха притесненията си от безотговорното 
шофиране на водачи на МПС, както и болката 
от нелепо загубените човешки животи. 

 
 

Сливен 
19 ноември 2017 г. 

Доброволците от областната 
младежка организация на БЧК заедно с 
представители на „Пътна полиция” при 
ОД на МВР раздаваха материали за 
пътна безопасност и оказване на първа 
долекарска помощ. Целта бе да се 
повиши вниманието на водачите в 
градски условия и през предстоящия 
зимен сезон. 
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Смолян 
19 ноември 2017 г. 

На оживени пешеходни пътеки, с включени 
сирени и едноминутно мълчание на територията 
на общините Смолян, Мадан, Девин, Златоград и 
Чепеларе доброволци на БЧК и БМЧК почетоха 
паметта на загиналите по време на 
пътнотранспортни произшествия. Инициативата 
беше осъществена съвместно с „Пътна полиция“ 
към ОД на МВР – Смолян, районните служби по 
пожарна безопасност, центровете за спешна 
медицинска помощ, областната и общинските 
администрации. 
 
Ямбол 
19 ноември 2017 г. 

Заупокойна панихида в памет на 
жертвите от пътнотранспортни 
произшествия беше отслужена в църквата 
”Свети Николай Чудотворец”. 

Инициативата е на ръководствата на 
ОД на МВР, Регионална дирекция “Пожарна 
безопасност и защита на населението” и 
ОблС на БЧК – Ямбол. 

В знак на съпричастност към паметта 
на загиналите в пътни инциденти се 
включиха представители на държавни 
институции, неправителствени организации 
и много граждани. Те призоваха за 
обединение, повече толерантност, етика и 

уважение на всички участници в движението, за да се намали броят на жертвите по пътищата. 
 
 

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 

Общинско тактическо учение 
 
Пазарджик 
22 ноември 2017 г. 

Тактическо учение на съставните части на единната спасителна система с участието на 
областната организация на БЧК беше проведено в града. 
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Областният план за действие при БАК 
на БЧК беше задействан след постъпил 
сигнал за земетресение от 6,1 степен по 
скалата на Рихтер. Представител на 
червенокръстката организация в 
общинската комисия за защита на 
населението при БАК беше инж. Живко 
Дишков - директор на Секретариата на 
ОблС на БЧК. 

 
 Бяха разгърнати два пункта за 
оказване на първа долекарска помощ. Първият пункт се намираше на мястото, където беше 
изтекъл амоняк в предприятието „Екофроуз“ ЕООД. Наложи се представители на ДЕРБАК-
Пазарджик да окажат първа долекарска помощ на двама обгазени с амоняк работници. 
Вторият пункт се намираше до административна сграда, в която имаше двама загинали 
граждани и няколко пострадали, не успели да се евакуират. И на този пункт представители на 
ДЕРБАК оказваха помощ. 
 

В учението взеха участие седем членове на МАЕ-Пазарджик като статисти, които бяха 
майсторски дегизирани. 

 През цялото време се поддържаше постоянна връзка с ръководителя на спасителната 
акция и с директора на ОблС на БЧК-Пазарджик, който се намираше във временния команден 
пункт. 
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