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ПОКЛОНЕНИЕ 

 
В памет на загиналите медици в Руско-турската война 
 

София 
2 март 2018 г. 

В навечерието на 140-годишнина от Освобождението на България, Българският Червен кръст и 
Националната гвардейска част организираха поклонение пред Докторския паметник в столицата. 

Традиционната церемония е скромен акт на благодарност и признателност към подвига и 
паметта на загиналите за нашето Освобождение лекари, фармацевти, фелдшери, милосърдни сестри, 
самарянки и санитари. 

Гвардейският представителен духов оркестър и Националната гвардейска част отдадоха военни 
почести и застанаха на почетен караул пред паметника на героите, които със своята хуманна дейност по 
време на войната създадоха условията за възникването на Червения кръст в България.  

Свещеници от Българската и Руската православна църква отслужиха панихида в памет на 
загиналите. 
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Слово за подвига на военните медици и червенокръстците по време на Освободителната война 
произнесе председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров.  

В церемонията участваха второкласници от столичното 38 ОУ „Васил Априлов“, които поднесоха 
цветя на паметника. Венци и цветя бяха поднесени от президента на Република България, от 
председателя на Народното събрание, от кмета на София, от министерство на отбраната, от 
министерство на здравеопазването, от министерство на вътрешните работи, от посланика на Русия, от 
ВМА, от УМБАЛСМ „Пирогов“ и др. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Годишни отчетни събрания на БЧК 
 
Бургас 
20 февруари 2018 г. 

Областната червенокръстка организация 
проведе своето годишно отчетно Общо събрание. 
Доброволци, партньори, симпатизанти и 
представители на местната общност разказаха за 
множеството реализирани добри инициативи в 
помощ на нуждаещите се през изминалата 2017 
година. Делегатите приеха плана за дейностите и 
проекто-бюджета за 2018 г. 

Гости на форума бяха акад. Христо 
Григоров, председател на БЧК, д-р Валентин Пеев, 
зам.-председател на БЧК, д-р Славита 
Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК, 
Вълчо Чолаков, областен управител на област 
Бургас, д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет на Бургас, 
Жельо Вардунски, кмет на Камено, представители 
на много партньорски институции, НПО и др. 

В отчетния доклад беше посочено, че в 
областната организация членуват 5 240 души, 
изградени са 142 дружества, от тях 106 в 
градовете и 36 в селата. На областно ниво 
работят 13 общински организации на БЧК. 
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Социално-помощната дейност е водеща и приоритетна. Тя е насочена в подкрепа на уязвимите 
групи от населението. През 2017 г. БЧК - Бургас е оказала хуманитарна помощ на 14 769 души (социално 
слаби, самотни, болни и инвалидизирани хора), от които 494 деца. Хуманитарно са били подпомогнати 
44 бежанци. 

Обществената трапезария е посещавана от 102 души през цялата 2017 година, като финансовите 
средства са осигурени от община Бургас и от фонд ”Социално закрила” към Министерството на труда и 
социалната политика. По програма „Топъл обяд в училище“ храна са получили 60 деца от ОУ „Васил 
Левски” кв. Горно Езерово, гр. Бургас за учебната 2016/2017 година и 2017/2018г., като са предоставени 
1 770 безплатни обяда. 

Диспечерската гарова служба за обслужване на трудноподвижни лица към БЧК на жп гарата в 
Бургас е обслужила 285 души с трайни увреждания. Чрез фонд „Милосърдие“, с решения на ОблС на 
БЧК - Бургас през 2017 г. с еднократна парична помощ са подпомогнати 18 души, като общо 
раздадените парични средства са 4 450 лв. От фондонабирателни кампании са събрани 7 835 лв, от 
дарения – индивидуални и от фирми, сдружения, физически лица – 15 686 лв. 

Съвместно с община Бургас са проведени 16 „евакуации“ в детски градини и училища, както и 
десетки демонстрации по първа помощ пред различни възрастови групи. През 2017 г. младите 
червенокръстци са обучили 560 ученици от I - XII клас по първа помощ. Повече от 150 са проведените 
лекции на различни теми в училищна среда. 

Председателят на БЧК акад. Христо Григоров поздрави участниците и даде много висока оценка 
за работата на бургаската организация през изминалата година.  

 
Варна 
23 февруари 2018 г. 

Общото отчетно събрание на областната 
червенокръстка организация беше открито от 
председателя на БЧК – Варна Илия Раев. По 
традиция, музикален поздрав към гостите и 
участниците отправи ученик от Националното 
училище по изкуства „Добри Христов“. 

Гости на форума бяха акад. Христо Григоров, 
председател на БЧК, Стойчо Стойчев, зам.-
председател на БЧК, Коста Базитов, зам.-кмет на 
община Варна, контраадмирал Митко Петев, 
командир на ВМС, Илиян Илиев, представител на 
ОД на МВР – Варна, иконом Василий Шаган, 
представител на Варненска и Bеликопреславска 
митрополия, представители на много институции и 
неправителствени организации. 

Председателят на областната организация 
изтъкна част от постиженията в работата на 
организацията през изминалата година. Акцент бяха социалните дейности и програми, 
кръводаряването, обучението по първа помощ и по водно спасяване, превантивните и младежките 
дейности. В отчета беше подчертана активната работа на членовете и доброволците от 51 дружества в 
12 общински съвета и ръст от над 30% на членския състав през изминалата година.  

Зам.-кметът Коста Базитов поздрави участниците от името на кмета на община Варна Иван 
Портних и подчерта ролята на организацията за подпомагане на населението при бедствени ситуации, 
като открои сериозните усилия, които БЧК – Варна полага за предварителна подготовка. 

Отец Василий Шаган подчерта доброто сътрудничество между БЧК и църквата от самото 
зараждане на червенокръсткото движение в България. Той предложи да обединим усилия за 
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възпитаването на подрастващите в дух на милосърдие и приветства идеята на И. Раев, по време на 
Есенната академия на Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми, Българската 
православна църква да участва с лектори по темета „Агресия – хуманност – кино“, като акцентират 
върху мотивирането на хората да бъдат по-добри и хуманни. 

Председателят на БЧК акад. Христо Григоров подчерта, че варненската червенокръстка 
организация работи много добре. Той благодари на всички доброволци за положения труд, за да бъде 
БЧК оазис, в който хората могат на намерят подкрепа в бедствена или кризисна ситуация, на фона на 
социалната и икономическа реалност в България. „При все повече задълбочаващата се демографска 
криза, БМЧК е онова място, където младите хора могат да се учат на добри неща и е алтернатива на 
всички онези негативни влияния, на които са изложени подрастващите“. Червения кръст в България е 
институция за която се говори с благодарност и добро чувство, каза в заключение акад. Христо 
Григоров. 

Контраадмирал Митко Петев, командир на Военноморските сили благодари от името на 
военните моряци за съвместната дейност  и връченото му високо отличие от НС на БЧК. 

От името на ВМС на Р България контраадмирал М. Петев връчи плакет на Варненската 
червенокръстка организация. 
 
 

Пазарджик 
27 февруари 2018 г. 

Гости на втората редовна сесия на 
66 – ото Общо отчетно събрание на 
областната организация на БЧК бяха д-р 
Валентин Пеев, зам.-председател на БЧК, 
д-р София Стоименова, генерален 
директор на БЧК, д-р Славита 
Джамбазова, зам.-генерален директор 
на БЧК, Петър Белчев, зам.-областен 
управител на област Пазарджик, Петър 
Петров, зам.-кмет на община Пазарджик, 
представители на държавната и местната 
власт, на различни организации, 
партньори и медии. 

В отчета за извършеното през 2017 г. беше посочен ръст във всички дейности на организацията, 
в т.ч. увеличен брой на членове, доброволци и симпатизанти, повече проекти, изпълнявани в 
партньорство с външни дарители - НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище. През 2017 
година по проекти са изразходени финансови средства в размер на 639 497 лева, като е оказана помощ 
на 26 622 социално слаби граждани. 

Обучените кандидат-шофьори са 2 839. Членовете на областната структура са 6 950. 
Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 1 088, през 2017 година са положили 16 475 часа 
доброволен труд. 

Зам.-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев даде отлична оценка за работата на областната 
организация за отчетния период. 

 
Хасково 
28 февруари 2018 г. 

Гости на форума на областната червенокръстка организация бяха д-р Валентин Пеев, зам.-
председател на БЧК, д-р София Стоименова, генерален директор на БЧК, д-р Славита Джамбазова, зам.-
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генерален директор на БЧК, представители на държавни институции, социални и здравни заведения, 
неправителствени организации и др. 

Делегатите приеха отчета за дейността на организацията през 2017 г., отчета за бюджета на БЧК - 
Хасково и отчета на областната контролна комисия. Единодушно бяха приети планът и бюджетът за 
2018 г. 

В отчета бе подчертана 
изключителната роля на 
организацията за подпомагане на 
нуждаещите се и за разрешаване на 
важни социални проблеми, за 
работата с лица, търсещи и получили 
международна закрила и с мигранти. 

Д-р Валентин Пеев, зам.-
председател на БЧК, и д-р София 
Стоименова, генерален директор на 
БЧК, дадоха висока оценка на 
дейността на червенокръстката 
структура и изразиха подкрепа за 
бъдещите прояви на БЧК - Хасково. 

 
Ямбол 
февруари 2018 г. 

Гости на годишното отчетно събрание бяха д-р Валентин Пеев, зам.-председател на БЧК, Стойчо 
Стойчев, зам.-председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК, 
Архимандрит Димитрий, Архиерейски наместник на Ямболска духовна епархия, Христо Колев, зам.-
областен управител на област Ямбол, Христо Христов, кмет на община Болярово, Иван Иванов, зам.-
кмет на община Стралджа, комисар Георги Кючуков, началник охранителна полиция и други служители 
на ОД на МВР. 

Сред гостите присъстваха и 
представители на неправителствени 
организации, сдружения, фондации 
и медии. 

Делегатите приеха 
единодушно отчета за дейността на 
организацията за 2017 г., представен 
от д-р Антоанета Антонова, 
председател на ОблС на БЧК, отчета 
на областната контролна комисия, 
представен от Силва Иванова и 
отчета на бюджета за 2017 г., 

представен от инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на ОблС на БЧК. Приет бе план за работа 
за 2018 г. и проекто-бюджет. 

В изказванията си гостите и делегатите на Общото събрание изразиха благодарност, задоволство 
и признателност от успешно реализираните инициативи през изминалата година, като се ангажираха и 
занапред да подкрепят червенокръстката организация и нейните доброволци в изпълнението на 
хуманитарната мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най-засегнатите 
общности. 

Христо Колев, зам.-областен управител посочи като положителен резултат, наградата на БЧК – 
Ямбол в категория „Социална инвестиция“ от конкурса „Инвеститор на годината“. 
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Зам.-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев, изрази задоволство от работата на доброволците 
на БЧК и БМЧК и от ръководния състав на организацията. Той подчерта водещата роля на 
доброволците, които даряват своя труд в полза на уязвими лица. Работата на Ямболската 
червенокръстка организация бе оценена, като отлична.  

 
Враца 
22 февруари 2018 г. 

На отчетното събрание на 
областната червенокръстка организация 
гости бяха д-р Надежда Тодоровска, зам.-
генерален директор на БЧК, Робертино 
Маринов, зам.-областен управител на 
област Враца, Петя Долапчиева, зам.-кмет 
на община Враца, д-р Орлин Димитров, 
директор на РЗИ, комисар Николай 
Григоров, зам.-директор ОД на МВР, 
комисар Атанас Петков, началник отдел 
при ОД на МВР, Богдана Христова от РУО, 
Даниел Милков - ПБЗН – Враца и др. 

Бяха приети отчетът на областната организация, отчетът на бюджета и на контролната комисия, 
както и планът за работата на БЧК – Враца и бюджетът за 2018 година. Делегатите гласуваха 
единодушно Разширяване и допълване на Мисията на БЧК - Враца. Те дадоха отлична оценка за 
работата на организацията през 2017 г. 
 

Силистра 
27 февруари 2018 г. 

Гости на годишното отчетно събрание на областната 
организация на БЧК бяха д-р Даниела Костадинова, директор на 
МБАЛ – Силистра, Снежана Пенева от регионалното управление 
на образованието - Силистра, доброволци на БМЧК и журналисти. 

Червенокръстката организация отчете, че в условията на 
все по-сложни икономически и демографски процеси 
Българският Червен кръст в областта запазва отличните позиции 
на водеща структура в сферата на социалната политика, здравно-
просветната дейност и в работата сред младите хора. 

Седемте общински организации обхващат 5 753 членове, 
обединени в 145 дружества. По различни програми на 
организацията са работили 242 доброволци. Отчетени бяха 
успехи в социално-здравната дейност, в т.ч. реализирани 
програми и брой подпомогнати лица, проведени обучения по 
първа долекарска помощ и промоционално-здравни услуги. 

В отчета беше дадена висока оценка на работата на БМЧК 
– Силистра във водното спасяване, което е основната дейност на младите червенокръстци в областта. 
Акцент беше поставен върху фонда на дирекция БМЧК, чрез който втора година се изпълняват успешни 
проекти за стабилизирането на младежката структура, а като пример беше посочен проектът на БМЧК - 
Дулово „Добра воля, за добра кауза!“  

Общото събрание прие отчета на организацията, отчета за изпълнение на бюджета и отчета на 
контролната комисия. Единодушно бяха гласувани планът на дейностите и проекто -бюджетът за 2018 
година. 



Бюлетин 

 

 

Издание на Българския Червен кръст   7 

Зам.-председателят на областната организация Пепа Добрева благодари на всички членове и 
доброволци, на партньорите в лицето на областния управител и кметовете на общини, отбеляза 
доброто сътрудничество с медиите. 
 

ПРИЗНАНИЕ 

 
Наградени проекти на БЧК 
 

 
София 
26 февруари 2018 г. 

Българският Червен кръст получи две отличия по време на 15-ото издание на Годишните награди 
за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите. Рекорден брой проекти (112) на 71 
компании се състезаваха в 6 категории „Инвеститор в обществото”, „Инвеститор в знанието”, 
„Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”, „Маркетинг, свързан с кауза“, „Инвеститор в 
околната среда“, „Най-добра социална политика на малко или средно предприятие“.  

Носителите на награди определи 16-членно жури от представители на бизнеса, публичния и 
неправителствения сектор, академичните среди, дипломатическия корпус и медиите.  

В категория „Маркетинг, свързан с кауза“ второ място беше присъдено на Коледната 
благотворителна кампания на БЧК, Кока Кола България и „Фантастико“ в полза на Програма „Топъл 
обяд“. 

Трето място в категория „Инвеститор в околната среда“ получи фирма „Хюманита“ за системата 
за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти чрез контейнери в 
сътрудничество с БЧК. 

Отличията връчиха Емил Караниколов, министър на икономиката, Бисер Петков, министър на 
труда и социалната политика Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, Николай 
Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите, Дончо Барбалов, зам.-кмет на София и Н. Пр. Ема 
Хопкинс, посланик на Великобритания у нас. 
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БАБА МАРТА 

 

Мартеници за малки и големи 
 

София 
1 март 2018 г. 

По традиция доброволците на БМЧК - 
София с много любов изработват мартеници за 
деца и възрастни от здравни и социални 
заведения в столицата. В седмицата преди 
празника младежи от обновения екип по 
социално-помощна дейност, който през 
февруари премина обучение на първо ниво и 
младежите от териториалните центрове 

организираха работни срещи и проведоха работилници, направиха и опаковаха стотици мартеници. 
Доброволците от първа териториална организация правиха мартеници, заедно с възрастни хора от Дома 
за незрящи. 

На 1 март част по екипа по социално-помощна 
дейност зарадва с мартеници децата, настанени в няколко 
столични болници. Младежите донесоха пролетен дух и 
пожелания за здраве, късмет и щастие в детските 
отделения на белодробната болница "Св. София", 
националната кардиологична болница и ИСУЛ "Царица 
Йоанна". Освен децата, мартенички и хубави пожелания 
получиха родителите и персонала на болничните 
заведения. Мартеници, много усмивки и ведро настроение 
подариха на децата и персонала в детските отделения на 
„Пирогов” доброволците от шеста териториална 
организация на БЧК, а доброволците от първа 
териториална организация – на децата в СБАЛ по детски болести "Проф. д-р Иван Митев". 

Не бяха забравени и потребителите от Дома за стари хора „Дълголетие” и от Дома на ветераните 
на културата, на които доброволци от пета и трета териториална организация на БМЧК закичиха 
мартенички и им организираха празнични концерти. 

 
 
София област 
1 март 2018 г. 

Доброволците на областните организации на 
БМЧК и БЧК посетиха детски градини, болници и 
социални заведения на територията на областта и 
подариха мартеници на малчуганите, на бенефициентите 
на социалните заведения и на техния персонал. 
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Бургас 
1 март 2018 г. 

Благотворителен базар за мартеници 
организираха доброволците на БМЧК през 
изминалия уикенд в Мол Galleria Бургас. За два дни 
те успяха да съберат 445 лв., които ще бъдат 
внесени във фонд „Милосърдие“ в полза на хора в 
неравностойно положение. 

На 1 март младите доброволци посетиха 
Дома за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“, 
където закичиха бабите и дядовците с мартенички 
за здраве. По традиция, всяка година възрастните 

хора от дома се включват в кампанията на БМЧК като даряват за благотворителност ръчно 
изработени от самите тях мартеници. В акцията тази година със своите прекрасни мартеници-
уникати отново участваха учители и ученици от ОУ „Васил Левски“ кв. Горно Езерово. 

 
Враца 
1 март 2018 г. 

В социалното заведение "Клуб на готините 
баби" доброволците от младежката структура на 
БЧК - Враца поздравиха обитателите на дома с 
музикална програма и им завързаха мартенички 
на възрастните хора и служителите. 

Червенокръстците от клуб "Приятели на 
децата" към ПГТ „Коста Петров“ – с. Борован, 
поднесоха изработени от тях мартенички, с 
пожелания за здраве и дълголетие на хората от 
селото. 

В с. Зверино, въпреки лошото време 
доброволците от клуб "БМЧК и Приятели на Искърското дефиле" към СУ "Св. Климент 
Охридски" подготвиха празнична украса и превърнаха двора на своето училище в красиво 
първомартенско място. 
 
 
Габрово 
28 февруари 2018 г. 

В навечерието на празника на Баба 
Марта, добровлци на БЧК от Дамския клуб 
към организацията гостуваха в Дома за 
възрастни лица с увреждания в града. Освен 
с ръчно изработени от тях мартеници, те 
зарадваха домакините с богата музикално-
поетична програма. 

Посещенията в дома са традиционна 
дейност на възрастните доброволци и истинска радост и разнообразие за хората с увреждания. 
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Крумовград  
1 март 2018 г. 

За втора поредна година, по идея на 
общинската червенокръстка организация, с 
доброволци от младежките клубове на БМЧК 
изненадаха приятно своите съграждани с 
първомартенска премяна на града. 

В снежното и мразовито утро на 
централния площад бяха „кацнали” два 
щъркела, дърво през сградата общината бе 
увито с бяло-червена дреха, а градът и 
входовете на всички институции бяха окичени 

с мартеници. Украсата е изработена от екипа на центъра за обществена подкрепа и от децата в двата 
центъра за настаняване от семеен тип в Крумовград. 
 

Кърджали 
1 март 2018 г. 

Представители на фирма „Теклас 
България“ посетиха Дома за стари хора и 
закичиха потребителите с мартенички, 
закупени от благотворителния базар на 
учениците на СУ „Йордан Йовков“ в Кърджали. 

Те зарадваха възрастните хора с 
почерпка за здраве, а децата от дневен център 
„Надежда” донесоха още мартенички и пяха 
песни. Последваха ги служители от ОблС на 
БЧК, които също уважиха потребителите на 
социалната услуга с пожелания за много здраве 
и спокойствие. От своя страна възрастните хора 
благодариха за празничното настроение. 
 
 

Пловдив 
1 март 2018 г. 

Доброволците на областната младежка 
червенокръстка организация посетиха КСУ „Св. 
Георги“ и подариха мартенички на младежите с 
умствени и физически увреждания. На празника в 
КСУ „Олга Скобелава“ младежите от ОблС на БМЧК 
получиха статуетка, в знак на признание за приноса 
на организацията към дейността на комплекса. 

Младежите от БМЧК в Стамболийски 
подариха мартеници на над 360 души в 
пенсионерсия клуб на града и в общинската 
администрация. 

В Сопот и Съединение доброволците на 
БМЧК посетиха по повод празника децата в детските градини.  
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Ямбол 
1 март 2018 г. 

По повод празника на Баба Марта доброволци от 
областната организация на БМЧК посетиха центъра за 
социална рехабилитация и интеграция в Стралджа и 
успяха да зарадват приятелите си със специално 
изработени мартеници и картички. 

В Ямбол и Болярово бяха организирани 
благотворителни базари, където доброволците 
приканваха гражданите да си закупят ръчно изработени 
мартеници и картички. Събраните средства ще бъдат 
предназначени за подпомагане на деца в риск от областта.  
 
 
 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
 

Ден на розовата фланелка 
 

Последната сряда на февруари е известна като Световен ден за борба с тормоза в 
училище, както и като Ден на розовата фланелка. Участниците в инициативата носят розов 
цвят, за да символизират своята активна позиция срещу насилието сред връстници в училищна 
среда. 
 

Ямбол 
февруари 2018 г. 

Доброволците от областната младежка 
червенокръстка организация отбелязаха 
Световния ден за борба с тормоза в училище 
като изготвиха постери с мотото на 
кампанията „Всеки е различен, не бъди 
критичен!“, които разлепиха в училищата в 
града. 

Младежите раздаваха на връстниците 
си розови фланелки с надпис "Не на тормоза" 
и розови панделки, символизиращи 
съпричастност към учениците подложени на 
тормоз. Интерес предизвика таблото "Какво да 

направим за да спрем тормоза и агресията?", на което учениците пишеха предложения за борба с 
агресията. Обсъдени бяха проблемите за насилието в училището и семейството, необходимостта от 
съпричастност към унижените. 
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Джебел 
5 март 2018 г. 

Под мотото „Не на тормоза в училище и 
не на кибертормоза, но не само за ден, а за 
всеки ден!“, доброволците на БМЧК от клуб „Да 
имаш голямо сърце не тежи“ към ПГ „Руска 
Пеева“ отбелязаха Деня на розовата фланелка. 

Сезин Сезгин и Айджан Алиджан 
запознаха своите съученици с основните форми 
на кибертормоз и с основните правила за 
сигурност и безопасност в интернет. По време на 
създалата се дискусия, всички ученици се 
обединиха около необходимостта да не затварят 
очи, когато някой е подложен на насилие. 

С картонени розови тениски, учениците очертаха розово сърце, символизиращо съпричастността 
им към проблема. 
 

 
Царево, обл. Бургас 
февруари 2018 г. 

Доброволци от клуба на БМЧК в Царево и ученици от 
клуб „Приятели на БМЧК“ в СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Царево, се 
обявиха срещу тормоза в училище, отбелязвайки Деня на 
розовата фланелка. Участниците в инициативата заявиха 
своята активна позиция срещу насилието и тормоза сред 
връстници в училищна среда. 
 
 
 

Ползотворна среща 
 
Джебел 
1 март 2018 г 

В ПГ „Руска Пеева“ се проведе среща с 
писателя Нидал Алгафари. По изключително 
интересен и увлекателен начин той представи 
творчеството си пред ученици, учители и още много 
приятели на словото и литературата и ги запозна с 
обичаите на предците им, с техните традиции и бит.  

В срещата участваха доброволците от клуб „Да 
имаш голямо сърце не тежи“, които със средства, 
набрани от продажбата на засадени от тях цветя, 
закупиха четирилогията на писателя, тя ще бъде 
дарена на семейство Иванови - пенсионирани 
учители, изучили поколения предшественици. 

В края на събитието доброволките Сезин 
Сезгин и Айджан Алиджан закичиха всички 
участници с ръчно изработени мартеници. 
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Международен ден на хората с редки болести 
 

Враца 
28 февруари 2018 г. 

За втора поредна година 
младежкият център - Враца беше 
домакин на събитието, организирано от 
Национален алианс на хората с редки 

болести в България, в което участваха 
доброволци от младежката областна 
червенокръстка организация, студенти 
по Трудотерапия от филиала на МУ –
София във Враца "Проф. д-р Иван 
Митев", танцьори от ансамбъл 
"Българче" към Народно читалище "Отец 

Паисий - 1926" – с. Косталево, и клуб "Здраве". 
По време на кампанията гостите се запознаха с основна информация за някои от 

познатите редки болести, които засягат над 400 хиляди българи. Денят завърши с пускане на 
балони в небето и вдигнати ръце - символична подкрепа за хората с редки болести. 
 
 
 

Обучение на доброволци 
 
София 
23 - 24 февруари 2018 г. 

В пункта на СО на БЧК на „ 
Сточна гара” се проведе обучение по 
ПДП – 1-во ниво, в което участваха 30 
доброволци от клубовете на БМЧК на 
IV-та териториална организация. 
Обучението включваше теоретична и 
практическа част. С особен интерес се 
посрещна разиграването на различни 
ситуации, свързани с действия при 
специфични наранявания, изгарания, 
травми на опорно двигателния апарат, 
извеждане на пострадал от автомобил и др. Обучители бяха Анна Дамянлиева, зам.-командир 
на ДЕРБАК София и Диана Геловска, сертифициран обучител по ПДП. 

ПДП е една от приоритетните дейности в работата на IV-та ТО на БМЧК. Доброволците 
преминали обучение се включват в работата на Доброволното звено по ППБ към центъра, както 
и в помощ за подготовката на състезанието на УЕПП в района. 
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Дарение за бедстващи хора 
 
Бургас 
февруари 2018 г. 

Дарител предостави чрез БЧК - Бургас три 
палета трапезна вода на жители от с. Заберново и на 
Дома за пълнолетни лица с психични разстройства в 
селото, останали без ток и вода след обилния 
снеговалеж през последните дни на февруари. 

Доброволците от БЧК - Малко Търново с 
организатор Милена Дренчева, помогнаха дарението 
да стигне до нуждаещите се, които благодариха за 
оказаната им подкрепа. 
 

 
 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ 

 
Открит урок в училище 
 
Бургас 
февруари 2018 г. 

За втора поредна година 
червенокръстката организация успешно 
провежда програмата „Приятели с водата“ в 
училищата на област Бургас. Целта е 
изграждане култура на водна безопасност още 
от най-ранна детска възраст. 

В открит урок участваха ученици от 4 Б 
клас на на ОУ „Васил Априлов“. Лектор бе 
Павлина Алексиева, старши експерт по 
физическо възпитание и спорт към регионалното управление на образованието - Бургас. Присъстваха 
над 30 преподаватели по физическо възпитание от бургаска област.  
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