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ХАИТИ
БОЛКА И НАДЕЖДА

Бедствието в Хаити 
потресе света 

В утрото на 12 януари 2010 г. светът осъм-
на съвършено различен. Съобщенията 
на световните агенции за апокалиптич-

но бедствие в Хаити предизвикаха шок и ужас 
у всички хора на планетата. Десетки хиляди 
бяха жертвите на опустошителното земетре-
сение, което принуди карибската страна да се 
обърне за помощ към международната общ-
ност. Столицата Порт-о-Пренс беше обхвана-
та от хаос след най-силното земетресение в 
страната от 200 години насам. Трус с магнитуд 
7,3 разруши хиляди постройки, включително 
президентския дворец и сграда на ООН.

След първия силен и последвалите вто-
рични трусове улиците на Хаити бяха изпъл-
нени с ранени и изпаднали в шок хора, а сред 
руините се виждаха множество трупове. Из-
под рухналите сгради се измъкваха плачещи 
жители, целите покрити с прах. На площадите 
до късно през нощта се тълпяха хора, които 
се държаха за ръце и пееха.

„Всички са напълно, напълно обезуме-
ли и потресени. Небето е просто посивяло от 
прах“, каза американски служител, пристиг-
нал на посещение в Порт-о-Пренс.

След опустошителното земетресение в Порт-о-Пренс 20% от сградите бяха разру-
шени. Най-пострадал е гр. Леоган, с население 134 000 души, в който 80-90% от сградите 
нe съществуват, а 10 000 души са загинали. 

Десетки хиляди оцелели от земетресението прекараха няколко нощи на открито 
в импровизирани лагери във всеки квартал на Порт-о-Пренс. Някои намираха подслон 
в смачканите прашни автомобили. 

Достъпът до подслон, вода, храна и медицинска помощ беше изключително огра-
ничен. Цените на храните се повишиха няколко пъти и повечето хора не можеха да си 
позволят да пазаруват. В препълнените здравни заведения в Порт-о-Пренс не достигаха 
персонал и лекарства.  
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Поне 8 болници и здравни центрове са разрушени или се-
риозно повредени. Само 5 здравни заведения функционираха. 
Основните здравни проблеми бяха свързани с неизлекувани 
травми и инфекции. Допълнителна здравна заплаха бе големи-
ят риск от разпространение на инфекциозни заболявания, лип-
сата на чиста питейна вода и канализация. В Университетската 
болница на Хаити обстановката бе много тежка за пациентите, 
които очакваха операция.

Централата на Червения кръст на Хаити бе заобиколена 
от хора, които търсеха медицинска помощ. Националното дру-
жество на Червения кръст откри пункт за медицинска помощ на 
един от централните площади в столицата.

На улиците и в импровизираните лагери можеха да се ви-
дят деца с ампутирани крайници, бащи с рани по главите, май-
ки със счупени ръце и крака. Здравната грижа бе най-голямото 
предизвикателство в Хаити, а здравната система - почти напъл-
но разрушена. 

Междувременно нови трусове от 6,1 и 5,4 степен по Ри-
хтер удариха Хаити и причиниха паника сред населението. 

Хаитиянското министерство на вътрешните работи запо-
чна да разселва 400 000 бездомни хора, като 100 000 души бяха 
настанени в палаткови лагери в села на север от Порт-о-Пренс.

Червеният кръст започна
най-мащабната операция в 
историята си въпреки 
логистичните предизвикателства

Още в първите часове след бедствието Международната 
федерация на Червения кръст и Червения полумесец апелира 
за набиране на 105,7 милиона швейцарски франка (103 млн. 
щатски долара или 73 милиона евро) за подпомагане на 300 000 
души в продължение на три години. 

Международният комитет на Червения кръст веднага из-
прати в Хаити 40 тона медицински материали и започна опера-
ция по доставка на вода и изграждане на тоалетни за  обитате-
лите на импровизираните лагери. Съвместно с Червения кръст 
на Хаити започна раздаването на медицински пакети за паци-
ентите на болниците в Порт-о-Пренс. Осигурени бяха и одеяла 
и чаршафи. Хиляди хора се регистрираха онлайн в специалния 
уебсайт на Международния комитет, за да установят контакт 
със своите изчезнали близки.

На 18 януари президентът на Международната федера-
ция на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП) Тада-
теру Коное, генералният секретар Бекеле Гелета, президентът 
на Американския Червен кръст Гейл Макговърн, президентът 
на Доминиканския Червен кръст Лигия Леру и генералният се-
кретар на Шведския Червен кръст Кристер Зеттергрен станаха 
свидетели на разрушенията и на човешките трагедии в Хаити, 
водени от Михаеле Гедеон - президент на Червения кръст на 
Хаити.

„И доброволците понесоха ужасяващи загуби. Те са шоки-
рани и скърбят. И въпреки това, тяхното желание да помогнат 
на други човешки същества надделява. Те са истински хумани-
тарни герои и ние сме както горди, така и смирени пред тяхната 
всеотдайност” -  каза президентът на МФЧКЧП Тадатеру Коное.

„Бедността е в основата на тази катастрофа”, - каза гене-
ралният секретар на Федерацията Бекеле Гелета. „Безброй жи-
воти можеха да бъдат спасени с инвестиции в сгради, устойчиви 
на земетресения, и с други мерки за намаляване на риска”.
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На среща на лидерите на Международната федерация 
президентът на Хаити Рене Превал каза: “Бих искал да изразя 
моята благодарност на Червения кръст и Червения полумесец”. 

Червенокръстци от цял свят 
помагат на пострадалите

Червенокръстките екипи от цял свят организираха па-
ралелно оценки на ситуацията в различни райони на Хаити и 
разпределяха хуманитарни помощи. Палатки пристигнаха от 
много национални червенокръстки дружества.

Международният комитет на Червения кръст раздаваше 
вода на 12 000 души в импровизираните лагери. Чиста питейна 
вода осигуряваше и Испанският Червен кръст Партньори от раз-
лични организации обединяват усилия за покриване на нуждите.

Около 150 самолета дневно кацаха на летището в Порт-
о-Пренс през първия месец след бедствието. Около 6  000 ху-
манитарни работници от различни агенции работеха на терен. 
2 500 – 3 000 доброволци на Червения кръст на Хаити работеха 
в Порт-о-Пренс, а общо в страната – около 10 000.

Хиляди домакинства в Хаити още през първите седмици 
бяха снабдени с брезент, палатки, одеяла, комплекти с хигиенни 
принадлежности, кухненски комплекти и консерви. Постепен-
но капацитетът на доставките на вода нарасна до 500 000.

Над 500 души получаваха здравна помощ дневно от ме-
дицинските звена на Червения кръст. Още в самото начало пет 
червенокръстки здравни екипа бяха на място и оказваха здрав-
на помощ. Те обслужиха близо половин милион хаитяни в над 
70 полеви болници. 

На 8 февруари т. г. започна спешната ваксинация на 
140  000 души срещу морбили, дифтерия и тетанус. Меж-
дународната федерация на Червения кръст и Червения 
полумесец бе основен партньор на тази голяма общест-
вена здравна кампания и мобилизира за участие пове-
че от 100 души -  доброволци на Червения кръст в Хаити. 
Пострадалите получиха и витамин А и обезпаразитяване. 
МФЧКЧП изпрати 186 лекари и десетки други здравни служите-
ли в Хаити в подкрепа на лечението и профилактиката на засег-
натите от земетресението.

В средата на февруари т. г. по искане на координатора на 
ООН за спешна помощ Джон Холмс, Международната федера-
ция на Червения кръст и Червения полумесец пое ръковод-
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ството на дейностите на групата, осигуряваща убежище и 
групата за нехранителни материали. Бе създаден специален 
екип за координация на осигуряването на подслон. 

Бюджетът на Апела на Червения кръст и Червения по-
лумесец бе ревизиран на 218,4 милиона швейцарски франка 
(203,478.000 щатски долара или 148,989.000 милиона евро) за 
хуманитарна помощ и помощ за възстановяване на 400 000 
души (80 000 семейства) в продължение на три години, въз 
основа на оценката за около 3 милиона засегнати. 

Над 600 хуманитарни работници на Червения кръст и 
Червения полумесец от над 30 страни пристигнаха на мяс-
то в Хаити. Международните екипи за отговор на бедствия 
и на екипите за бърза оценка и координация, ангажирани в 
Хаити, включваха 260 души. Персоналът на Международния 
комитет на Червения кръст е над 100 души. 

Повече от 300 импровизирани лагера до края на фев-
руари приютиха останалите без покрив жители на хаитянска-
та столица. 

Представителите на Червения кръст и Червения полу-
месец планираха построяването на най-малко 20 000 преход-
ни къщи в засегнатите от земетресението райони на Хаити.

Тримесечен неуморен труд 
От земетресението до края на март  стотици хумани-

тарни работници от над 30 национални дружества на Чер-
вения кръст и Червения полумесец са работили в тясно съ-
трудничество с националното дружество на Червения Кръст 
на Хаити, за да осигурят редица услуги на нуждаещите се: 
спешна медицинска помощ, болнично лечение, превенция 
на заболявания, психологическа подкрепа, предоставяне на 
хуманитарна помощ, храна, спешно предоставяне на под-

слон, питейна вода, както и нехранителни продукти - комплекти 
с хигиенни принадлежности, дрехи, одеяла и други на  повече 
от 400 000 души.

Международната федерация на Червения кръст е раз-
пространила 136 697 брезенти на 68 348 семейства, както и 10 
836 комплекта за подслон. 6190 палатки са били предоставени 
на нуждаещите се (по една палатка на семейство). Това означа-
ва, че на 74 538 семейства (372 690 лица) е бил предоставен 
спешен подслон и основни продукти за хуманитарна помощ.

През трите месеца от земетресението 86 000 пациенти са 
били лекувани. Медицинският капацитет достига  от 1000 до 2000 
семейства на ден.152 342 души вече са се възползвали от кампа-
нията за спешна ваксинация срещу морбили, дифтерия, коклюш и 
тетанус. 

От началото на операцията 60 милиона литра питейна вода 
са били разпределени нa 118 места - за лагери и здравни клиники 
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населението, като специално внимание се обръща на преселените 
хора. Бедствена готовност в общността ще се проведе в 120 селища, 
където Международното движение на Червения кръст и Червения 
полумесец работи, както в столицата, така и извън нея. Програма-
та ще включва: разработване на системи за ранно известяване при  
възникване на опасности, от епидемии до наводнения, определяне 
на по-големи приюти за обществено ползване и аварийни изходи 
за по-добра защита,  обучение на членове от общността по първа 
помощ и базово обучение за издирване и спасяване, здравна про-
света и хигиена, отводняване, почистване и събиране на боклуци и 
подобряване на санитарните условия. Чрез набавянето на продукти 
за първа помощ, нуждите на 125 000 души ще бъдат покрити, а чрез 
дейностите за бедствена готовност в общностите, програмата ще 
достигне 300 000 бенефициенти.

Обхватът и последиците на бедствието в Хаити са толкова 
широкомащабни, че Движението на Червения кръст и Червения 
полумесец поема своята отговорност за поддържане на повишена 
хуманитарна готовност за години наред, докато Хаити напредва в 
процеса на възстановяване, рехабилитация и реконструкция.

На Международна донорска конференция в Ню  Йорк на 31 
март 2010 г. Международното движение на Червения кръст и Чер-
вения полумесец отправи призив за предоставяне на повече земя 
за селища и се обвърза с обещанието да удължи фазата за спешни 
действия до 12 месеца.

Международната федерация на дружествата  на Червения 
кръст и Червения полумесец се ангажира с предоставянето на пове-
че от 320 милиона щатски долара за дългосрочното възстановяване 
и реконструкция на Хаити.

в Порт-о-Пренс и Леоган и тя е достигнала до около 314 
000 души. Санитарно-хигиенните дейности включват 
поставянето на 1 321 тоалетни в 87 лагерa, достигайки 
до около 200 000 души. 184 водоустойчиви тоалетни 
цистерни са били поставени като част от подготовката 
за дъждовния сезон.

21 спешни отряда за реагиране са организирани 
от 16 различни национални дружества, които обхващат 
болнични услуги и здравеопазване, подпомагане и 
подслон, вода и cанитарно-хигиенните дейности, ло-
гистика, комуникации.

Регистрирани са 27 000 души на специалния уеб-
сайт на МКЧК «семейни връзки». 4400 души са го използ-
вали за да съобщят, че са живи и в безопасност.

Повече от 50 национални дружества на Черве-
ния кръст и Червения полумесец са набрали средства 
на стойност над 730 милиона швейцарски франка (по-
вече от 700 милиона американски долара или 518 ми-
лиона евро) за хуманитарна помощ при земетресение, 
за възстановяване и реконструкция. През първите три 
месеца повече от 110 милиона швейцарски франка са 
изразходвани за дейности за подпомагане при бед-
ствия.

Какво предстои?
Все още има стотици хиляди нуждаещи се от под-

слон и подпомагане. Хуманитарните организации имат 
планове за изграждане на 122 000 временни подслона, 
от които Движението на Червения кръст и Червения 
полумесец ще изгради до 50 000 къщи, които биха мог-
ли да издържат на тежките метеорологични условия в 
продължение на най-малко три до пет години. 

След земетресението Международното движе-
ние на Червения кръст и Червения полумесец е пре-
доставило чиста питейна вода и осъществило кана-
лизационни мрежи в почти една трета от временните 
селища в Порт-о-Пренс, както и извън него. Целта е да 
се увеличи количеството на питейна вода в лагерите.

С оглед на предстоящия дъждовен сезон Дви-
жението на Червения кръст и Червения полумесец все 
повече се съсредоточава върху здравето.

Заради дъждовния и ураганен сезон Движени-
ето е придвидило средства в размер на 14 милиона 
швейцарски франка, предназначени за мерки за бед-
ствена готовност  за защита на уязвимите групи от 
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„Хаити е в 
съседната стая”

„И сякаш Хаити е в съседната стая...”. Този стих, прозвучал 
на една от благотворителните вечери, по-най убедителен и емо-
ционален начин обобщава онова неподправено и мощно вдъх-
новение, с което българите от всички краища на нашата страна 
изразиха своята солидарност с един далечен и малко познат 
народ, с неговите страдания и непосилни изпитания. Подобна 
мобилизация не помним от 2005 година, когато по време на го-
лемите наводнения у нас убедително доказахме, че в бедата най-
важни са благородството, съчувствието и помощта.

Още на 14 януари Българският Червен кръст се обърна 
с призив за съпричастност към пострадалите хора в района на 
бедствието до българските граждани, банковия и корпоратив-
ния сектор, правителствените институции и неправителствените 
организации. Бе обявена специално разкритата от организация-
та банкова сметка в подкрепа на пострадалите от земетресение-
то в Хаити. 

На 20 януари беше активиран единен кратък номер 1255 
на всички мобилни оператори за набиране на парични дарения 
в полза на бедстващите след разрушително земетресение от 12 
януари т. г. в Хаити. Мобилните оператори „М-тел” ,„Глобул” и „Ви-
ваком” подкрепиха кампанията на Българския Червен кръст и 
предоставиха възможност на абонатите си да изразят своята со-
лидарност. Активирането на кратък номер 1255 е хуманен жест 
на трите мобилни оператора, които обединиха добрата си воля 
да помогнат отново за успеха на една благородна кауза.

Водачът в световната ранглиста по шахмат Веселин Топа-
лов, който е лице на кампанията на Червения кръст и Червения 
полумесец „Светът е наш. Ти си на ход” за България, изпрати спе-
циално послание до БЧК от Испания. В писмото се казва: „Скъпи 
приятели! С цялата си душа подкрепям усилията на Червения 
кръст да помогне на бедстващите хаитяни. Свидетел съм на съ-
причастността на испанците към тази голяма трагедия и искрено 
вярвам, че и моите сънародници, с присъщото си хуманно чув-
ство, няма да останат безразлични към бедата и нещастието на 
стотиците хиляди хора, застрашени от глад и епидемии. Призо-
вавам всички българи да отговарят на апела на БЧК и да дадат 
своята подкрепа, като направят дарение според възможностите 
си. Нека помним, че в дни на изпитания това, което крепи хората, 
е солидарността, съчувствието и помощта. На нас са помагали де-
сетки пъти. Нека сега помогнем и ние!”

Н. Пр. г-н Томас Фелер – извънреден и пълномощен по-
сланик на Конфедерация Швейцария у нас, посети централата 
на Българския Червен кръст и на среща с председателя на орга-
низацията Христо Григоров изрази подкрепата си към Спешния 
апел на Международната федерация на Червения кръст и Чер-
вения полумесец, който набира 105,7 млн. швейцарски франка в 
помощ на 60 000 засегнати семейства в Хаити

След обявения  апел на Българския Червен кръст  десетки 
хиляди българи имаха възможност да изразят своята съпричаст-
ност с трагедията на хаитянския народ. 
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Видни общественици се 
обединиха около каузата 
„Хаити” по Апела на 
Българския Червен кръст
На 29 януари 2010 г. в централата на Българския Червен 

кръст се състоя дарителска среща в подкрепа на Апела на БЧК за 
набиране на средства за пострадалите от разрушителното бед-
ствие в Хаити. 

Председателят на Българския Червен кръст Христо Григо-
ров, генералният директор д-р София Стоименова и членовете на 
Националния съвет на организацията посрещнаха в Музейната 
зала на БЧК представители на различни организации и общества 
в България: Румен Ралчев - Велик Приор на Велик Приорат Бълга-
рия на Ордена на рицарите–тамплиери на Ерусалим; Володя Ло-
занов – Велик майстор на Великата ложа на старите, свободни и 
приети зидари в България; Стефан Николов – Велик магистър на 
Международния християнски орден „Свети равнопостален цар Бо-
рис-Михаил Покръстител”; проф. д-р Венко Александров  - Премо-
гъщ Велик командор на Смесения международен масонски орден 
“Дроа Юмен”; доц. Никола Икономов – председател на Българската 
федерация на Смесения международен масонски орден; Катя Сто-
ичкова – директор за България, Румъния и Македония на   „Зонта”; 
Пламен Минев – дистрикт гуверньор Дистрикт 2482 Ротари Бълга-
рия; Калчо Хинов – вицепрезидент на „Ротари лидершийп инсти-

тут” за Централна, Източна Европа, Европейска Русия и Израел; 
Иван Саздов – президент-учредител на „Лайънс клуб Свети Йоан” 
– София; Негово Превъзходителство архонт Слави Бинев и Негово 
Високопреосвещенство Видинският митрополит Дометиан.

Всички те споделиха, че са обединени от една обща кауза – 
да помогнат на бедстващия и страдащ хаитянски народ. Започнала 
е дарителска кампания и събиране на средства сред членовете на 
техните организации, които ще бъдат преведени в набирателната 
сметка на БЧК.

Румен Ралчев в своето обръщение каза: „Независимо от раз-
ликите във философиите, които изповядваме, тук ни събра чове-
колюбието, милосърдието. Днес обединяваме традициите, които 
Българският Червен кръст има, и нашите възможности. Поводът е 
Хаити , но тук трябва да се роди ново мислене за дарителството.”

Архонт Слави Бинев, дългогодишен дарител на БЧК, се обър-
на към всички присъстващи: „Днес се обединяваме около един нов 
морал и пренебрегваме многовековните проблеми между нашите 
организации, за да помогнем на братя и сестри в беда. Същевре-
менно помагаме и на хората в България  да открият доброто на-
чало в себе си, и на хората по света - да разберат, че българите са 
състрадателен и достоен народ”.

Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит До-
метиан предаде благословията към общото начинание на Негово 
Светейшество българския Патриарх Максим и подкрепата на Бъл-
гарската православна църква и нейния Свети Синод. Дядо Домети-
ан разказа притчата за добрия самарянин и също отправи обръще-
ние: „ За мене е чест да приветствам тази благородна инициатива, 



8

ХУМАНИТАРНА ОПЕРАЦИЯ

за която благодарим на Българския Червен кръст. Червеният кръст 
е близък на Христовия кръст – символ на вяра и упование. В Свето-
то Евангелие е казано „Блажени милостивите, защото те ще бъдат 
помилвани”. Българската православна църква е майка-хранителка 
на душевните ценности на българите. Призовавам всички българ-
ски граждани, независимо от вярата и етническата им принадлеж-
ност, да подкрепят това добро дело и да се впишат в моралната 
история на нашия народ с още един достоен жест”.

Д-р София Стоименова информира за мащабната операция 
на Международното движение на Червения кръст и Червения по-
лумесец в Хаити, където в момента работят над 10 000 доброволци 
на нашата международна  мрежа.

Български интелектуалци 
подкрепиха Апела на БЧК с 
благотворителна вечер 
„Хаити не е филм. 
Участвай и ти!”
На 3 февруари т. г. Домът на киното беше домакин на зареде-

на с много дух и съпричастност благотворителна творческа вечер. 
Български поети и музиканти подчиниха за една вечер своя талант 
на хуманната кауза да помогнат на бедстващите в Хаити.

В събитието се включиха поетите: Георги Господинов, Сил-
вия Чолева, Марин Бодаков, Миглена Николчина, Борис Роканов, 
Мирела Иванова, Петър Чухов, Кристин Димитрова, Стефан Ива-
нов, Надежда Радулова, Палми Ранчев, Марица Колчева, Димитър 
Кенаров, Поли Муканова, ВБВ, Камелия Спасова, Иван Ланджев, 
Ясен Атанасов, Диана Коленцова, Александър Мануилов, Станис-
лава Станоева, Георги Савчев, Мина Стоянова, Станимир Панайо-
тов, Мария Калинова, Иван Христов и Ясен Василев.

В инициативата участваха и музиканти от Nasekomix, „Голо-
ган”, Деси от Phuture Shok, Ambient Anarchist и Popara.  

Издателство „Алтера” подкрепи инициативата със свой щанд 
с книги на български автори, а средствата от продажбите бяха пре-
доставени на БЧК за благотворителната кауза. 

За броени часове младите и интелигентни хора от столицата, 
откликнали на поканата за благотворителната вечер, събраха над 

3 500 лв. Всички приходи от събитието бяха преведени в банкова-
та сметка на БЧК в подкрепа на спешния апел на Международната 
федерация на Червения кръст и Червения полумесец в помощ на 
пострадалите в Хаити. 

Макдоналдс и БЧК проведоха 
едномесечна кампания 
„В помощ на децата на Хаити”

Добрич Кърджали
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Благотворителната фондация за деца „Роналд Макдоналд 
България” и „Макдоналдс България” с подкрепата на Българския 
Червен кръст проведоха от 8 февруари до 8 март т. г.  благотвори-
телна кампания „В помощ на децата на Хаити”.

Във всички ресторанти на „Макдоналдс” бяха поставени пла-
кати на кампанията с призив към клиентите да дарят средства за 
хаитянските деца в касичките или по банковата сметка на Благот-
ворителната фондация за деца „Роналд Макдоналд България”. 

Набраните средства в размер на 13 хил. лева бяха  предос-
тавени на Българския Червен кръст за нуждите на децата от Хаити.

Благотворителен концерт 
„Всичко е любов“ в 
Модерен театър 
Модерен театър – София, с подкрепата на Българската на-

ционална телевизия, организира на 14 февруари т. г. благотвори-
телен концерт „Всичко е любов“. Събитието бе под патронажа и с 
личното участие на българския еврокомисар Кристалина Георгие-
ва, а целта - да се подпомогне набирането на  средства в помощ на 
децата на Хаити. 

По време на концерта се проведе разговор чрез пряко 
включване по скайп с българката Ралица Константинова, отказала 
евакуация и останала да помага в бедстващата страна. 

Звездите на Модерен театър – Искра Ангелова, Стефания Ко-
лева, Иван Радоев, Иван Бърнев, Маргита Гошева, Кристина Янева 
и Явор Бахаров, както и младите актьорски попълнения Ованес 
Торосян, Благой Бойчев, Ивайло Драгиев и Милко Йовчев и Асен 
Блатечки бяха домакини на този благотворителен концерт и по-
черпиха с чаша вино за  деня на влюбените - 14 февруари. 

На сцената на Модерен театър пяха Дони и Нети, Миро, “Сиг-
нал”, Милена и “Ревю”, “Насекомикс”, “Free Will Society”, Вяра Панте-
леева, Мишо Шишков, Борислав Бояджиев и Гришата Георгиев от 
“Нощни птици”, тенорът Антонио Патарузлиев, Георги Дюлгеров, 
Ели Раданова и Деница от “Мюзик айдъл”, а танцуваха “Studio Dance 
Zone”. 

Еврокомисар Кристалина Георгиева отправи топли думи на 
благодарност към инициаторите и организаторите на благотвори-
телната проява и сподели намерението си да посети Хаити в най-
скоро време.

Средствата, събрани на благотворителната проява, бяха 
предоставени на Българския Червен кръст по специалната наби-
рателна сметка в подкрепа на Хаити.

Българската национална телевизия излъчи директно кон-
церта в неделната си програма, а фирмите „Домейн Бойар Ин-
тернешънъл” АД, „Жоси” АД и АВА АД осигуриха безвъзмездно 
скромна почерпка по случай Деня на влюбените.

Фирма „Домейн Бойар Интернешънъл” АД, представлявана 
от  изпълнителните директори Маргарит Тодоров и Евгени Харам-
лийски, дари по апела на БЧК за пострадалите от земетресението 
в Хаити над 350 лева, събрани от продажбата на специална серия 
вина, по време на благотворителния концерт „Всичко е любов” в 
Модерен театър т. м.

Хора от всички възрасти с
цялата си душа подкрепиха 
Хаити и БЧК
По повод празника на влюбените Свети Валентин МЕТРОМЕ-

ДИЯ се включи с интересна и нестандартна инициатива в кампа-
нията по Апела на БЧК за подпомагане на хората, пострадали от 
катастрофалното земетресение в Хаити.

МЕТРОМЕДИЯ - член на Партньорската мрежа за благотво-
рителност на БЧК, организира конкурс за най-красиво любовно 
послание. Всички, желаещи да отбележат празника на влюбените, 
не само поздравиха любимите си, като изпратиха любовното си 

Бургас

Първомай

Враца
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послание чрез страницата www.nahaitislubov.mail.bg, но и се 
включиха в набирането на средства в полза на Хаити. 

Те пращаха SMS на единен кратък номер 1255, набиращ 
средства за пострадалите чрез Българския Червен кръст и тру-
бадурите на любовта отнасяха техните любовни послания. 

Членове на неправителствената организация “ХобиС-
клуб” в Добрич подкрепиха Апела на БЧК в помощ на постра-
далите от катастрофалното земетресение в Хаити и предоста-
виха 40 лв., набрани с изработване на мартеници, продадени с 
благотворителна цел. Членовете на организацията са хора със 
зрителни проблеми. Техният жест е изключително сърдечен  и 
трогателен. Финансовите средства, които внесоха по обявена-
та сметка на БЧК, са осигурени с труда на хора с увреждания.

 “Хаити, ние сме с теб” - под този надслов протече дву-
седмичната кампания на доброволците от клуб “Подай ръка” 
към ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Кърджали. Инициаторите 
на кампанията отчетоха събраните от учениците средства за 
децата на Хаити в касичка на БЧК. Сумата от 337,70 лв. бе пре-
ведена по дарителската сметка на организацията. Към акцията 
се присъединиха и учениците от ОУ „Н.Й. Вапцаров” в село Бен-
ковски, община Кирково, които събраха  и преведоха 120 лева 
за децата на Хаити.

Асеновград

 В съвместната кампания на Областния съвет на БЧК – Плов-
див и община Първомай бяха събрани общо 961,35лв. Преброява-
нето и отчитането на събраните средства беше в Секретариата на 
Областния съвет на БЧК съвместно с ученици от СОУ „Проф.д-р Асен 
Златаров“, ПГСС «Васил Левски» и ОУ «Кирил и Методий» от град Пър-
вомай, които се включиха в кампанията, и в присъствието на кмета 
на общината Ангел Папазов.

„Бургас за Xaити“ бе мотото на инициативата в Бургас в под-
крепа на кампанията на БЧК „Надежда за Хаити“, открита на 22 февру-
ари с благотворителен базар на мартеници, изработени от ученици 
от всички бургаски училища. За една седмица от благотворителната 
продажба на мартенички-уникати доброволците на БМЧК успяха да 
съберат 551,20 лв. 

На 10 март 2010 г. в зала „Младост” се проведе благотворите-
лен мач между отбор „Звездите” на Красимир Балъков с майстори от 
ранга на Фреди Бобич, Златко Янков, Илия Груев, Владимир Стоянов, 
Еролин Кючуков срещу сборен „Дрийм тийм” - „Властелините на фут-
бола”, с участието на зам.-кмета на община Бургас Костадин Марков, 
зам.-председателя на общинския съвет Константин Луков, президен-
та на фирма за хлебопроизводство „Джей Ел Пи” Димитър Людиев, 

управителя на „Форд Мото Пфое” - Бургас Димитър Николов, многократ-
ния шампион по вдигане на тежести Румен Теодосиев, адвокат Стамен 
Чолаков, главния редактор на „Дарик радио” - Бургас Красимир Калудов 
и музикалния продуцент Николай Куюмджиев. Набраните средства от 
400 лв. Бяха преведени по сметката за пострадалите от опустошително-
то земетресение в Хаити.

На 25 февруари т. г. в градската концертна зала на Враца се про-
веде благотворителен концерт под мотото “Да помогнем на децата на 
Хаити”. Той бе организиран от БЧК по идея на инициативен комитет от 
родителите на деца с увреждания и със съдействието на общината, 
Младежкия дом и Центъра за работа с деца. В програмата безвъзмезд-
но участваха Драго и Ралица от фамилия “Тоника”, симфоничният оркес-
тър на Враца с диригент Димитър Панов, деца със специфични нужди 
и други.

Набраните средства в размер на 1270.56 лева бяха преведени по 
сметката на БЧК за пострадалите от земетресението в Хаити.

На 14 март на сцената на Морското казино във Варна се 
проведе благотворителен рок концерт, в който участваха 7 от 
варненските рок и метъл групи. Парите от билетите ще бъдат 
преведени по банковата сметка на БЧК за пострадалите от теж-
кото земетресение в Хаити.  

Читалище „Св. Преп. Паисий Хилендарски“ в община Асе-
новград и Общинският съвет на БЧК организираха благотво-
рителен концерт за пострадалите от земетресението в Хаити. 
Участваха фолклорни състави, литературни клубове и танцьори. 
Доброволци на БМЧК - Пловдив се включва в инициативата, като 
събираха средства с касички на БЧК. Сумата от 936,89 лева е пре-
ведена в банковата сметка на БЧК.

В подкрепа на Апела на Българския Червен кръст за спеш-
но подпомагане на пострадалите от катастрофалното земетре-
сение в Хаити младежи от столицата мобилизираха учениците 
от цяла България към съпричастност и солидарност със страда-
щите. Водени от загрижеността си за жертвите на земетресение-
то, ученици от Частно СОУ „Дрита” подеха младежка дарителска 
инициатива за включване на колкото се може повече ученици 
от цялата страна в кампанията, чрез изпращане на едно кратко 
съобщение на телефон 1255 /за всички оператори/ на 12.02.2010 
г. точно в 12:55 часа. 

Доброволците на БМЧК от клуба в НУ ”Стефан Караджа” в 
с. Стефан Караджово, община Болярово, организираха фондо-
набирателна кампания и за три дни те успяха да съберат 67 лева. 
Инициативата беше подкрепена от директора на училището, в 
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което учат деца от ромски произход, самите те в тежко материално 
положение. 

Ученици от ОУ „Димитър Димов” в Пловдив организираха дари-
телска акция в подкрепа на пострадалите деца от Хаити. Те отправиха 
апел към своите връстници от цялата страна в отворено писмо, къде-
то се казва: „За природните бедствия и човешката подкрепа граници 
няма. И ние можем да действаме, за да помагаме. Отворете сърцата си 
за доброто. Призоваваме младите хора от град Пловдив и цяла Бълга-
рия – да помогнем!”. Събраната сума в размер на 244,40 лева те лично 
предоставиха в офиса на БЧК – Пловдив. 

Децата от община Априлци, Ловешка област, протегнаха прия-
телска ръка на децата от далечния остров Хаити. Чрез благотворите-
лен концерт „АЗ-ТИ-ХАИТИ” осем детски формации за песни и танци и 
доброволците от клуба на БМЧК изразиха своята съпричастност към 
пострадалите. 

Организатори на благотворителния концерт бяха: община Ап-
рилци, секретариатът на ОС на БЧК-Ловеч, читалище „Просвета“ и др. 
Изпълнителите и гостите на концерта бяха поздравени от г-н Пелов 
- кмет на община Априлци и Ивета Екова - директор на секретариата 
на ОС на БЧК-Ловеч за оказаната помощ, за тяхната човечност и съ-
причастност. Събраните 755,92 лв. бяха преведени по сметка на БЧК за 
децата на Хаити.

Ямбол

Враца

Ученици от втори “б” клас от НУ “П. Р. Славейков” - Ямбол органи-
зираха фондонабирателна кампания. Инициатор бе Алекси Ангелов, 
който в продължение на няколко дни е събирал парите си за закуска и 
ги е дарил за кампанията. Съучениците му от класа подкрепят неговата 
благородна идея и всеки дарява според възможностите си определе-
на сума. Класният ръководител Маргарита Нанкова подкрепила деца-
та и така са събрали 100 лв. 

Родителите на децата също са се включили в започнатото добро 
дело. Направени са мартеници и от продажбата им са набрани сред-
ства. Директорът на училището г-жа И. Бицова поздрави учениците за 
инициативата и им пожела да продължават да творят добро. 

По инициатива на Биляна Дамянова и Николай Емилов - ученици 
от 6-ти клас на ОУ “Васил Левски” във Враца, в училището бе организи-
рана дарителска акция за събиране на средства за жертвите от разру-
шителното земетресение в Хаити под мотото “Да помогнем на децата 
на Хаити”. Набраните средства - 66.09 лева, бяха предадени лично от 
децата на директора на Областния съвет на БЧК Гергана Михалчева. 

Благотворителна дарителска кампания за подпомагане на 
жертвите от земетресение в Хаити се проведе и в НУ “Св. Софроний 
Врачански”. Инициативата бе на ученика от втори „д” клас Преслав 

Тодоров. Малчуганът предложи нетрадиционен начин за 
подпомагане, като призова своите съученици да нарисуват 
картини за своите връстници от далечната страна. В инициа-
тивата се включи и Деница Ивайлова от 2-ри „а” клас. Идеята 
бе подкрепена от цялото ръководство, учителите, персона-
ла и всички деца от училището. Бяха събрани 550 лева и 33 
рисунки. Събраните средства и рисунките бяха предадени в 
Секретариата на ОС на БЧК.

Сливен
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„Да подарим надежда” е призивът, с който доброволците от 
клуб  „Приятели на БМЧК” при 3-то ОУ „Д-р Иван Селимински” в Сли-
вен събраха от своите съученици 100 лв., които предадоха в ОС на 
БЧК. Клубът на БМЧК при Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” 
внесе в касичката за Хаити 77.60 лв. 

Ученици от СОУ „Любен Каравелов” - Добрич организираха 
фондонабирателна кампания и събраха 168.18 лв. за децата от Ха-
ити. Събраните средства бяха внесени в касата на Областния съвет 
на БЧК – Добрич и бяха преведени на обявената сметка на Българ-
ския Червен кръст. Директорът на Секретариата благодари на де-
цата за проявената съпричастност и благотворителност.  

Подкрепа за Хаити оказаха учениците от 7-ми “а” клас и до-
броволците на БМЧК при СОУ “Алеко Константинов” в Луковит. 
Тяхната благотворителна инициатива намери съмишленици сред 
учениците в гимназията, обединени от идеята да помогнат, като 
отделят от собствените си средства. Бяха събрани 139.54 лв.  В 
пенсионерския клуб “Еделвайс” в града възрастните хора изразиха 

своята подкрепа за пострадалите от земетресението, като събраха 
дарение в размер на 87.00 лв. 

Съпричастни на болката на пострадалите от катастрофално-
то земетресение, повече от 120 ученици и младежи от селата Весе-
лина, Лудогорци и Ясеновец в Разградска област протегнаха ръка 
за помощ. Въпреки високата безработица в областта, младите хора 
направиха своя избор - събраха 320 лева за пострадалите, с кои-
то проявяват жест на хуманност и благородство. Дарявайки своя 
скромен принос, те станаха посланици на надеждата.

Деца от 75-то ОДЗ „Проф. д-р София Аврамова” организираха 
изложба-базар на свои рисунки. Родителите на малките творци се 
надпреварваха в изкупуването на произведенията, като средствата 
бяха предназначени за пострадалите деца в Хаити. Общата сума, коя-
то се събра, е 307,39 лв. По този повод Пети териториален център на 
БЧК връчи сертификат за дарение на 75-то ОДЗ в лицето на директора 
Меглена Стойнова. На специално тържество представителите на Чер-
вения кръст бяха поздравени с богата музикална програма.

Кампанията на БЧК в помощ на пострадалите от 
разрушителното земетресение в Хаити приключи на 30 март

Европейският комисар 
Кристалина Георгиева посети БЧК
На 15 март т. г. еврокомисарят по въпросите на международното сътрудничество, 

хуманитарната помощ и управление на кризисни ситуации Кристалина Георгиева посети 
централата на Българския Червен кръст и се срещна с ръководители и специалисти на 
организацията. Тя бе придружена от Мариана Хрисчева – член на кабинета й и Зинаида 
Златанова – ръководител на представителството на Европейската комисия в България.

По време на работната среща председателят на Българския Червен кръст Хрис-
то Григоров запозна гостите с ролята, задачите и специфичната дейност на БЧК в ус-
ловията на бедствия, аварии и катастрофи (БАК): нормативната уредба, конкретните 
функции на организацията в Националния план за защита при бедствия, капацитета й 
(материални и човешки ресурси); участието й в различни съвместни прояви за работа 
при кризи с многобройни партньори; механизмите на БЧК за привличане на помощ 
при БАК, както и действията на Международното червенокръстко движение за отго-
вор при бедствия.

Г-н Григоров сподели и резултатите от националната кампания по Апела на БЧК 
за подпомагане на пострадалите от катастрофалното земетресение в Хаити.  Той по-
кани Кристалина Георгиева да посети складовите бази на БЧК за 
реакция при бедствия и на място да се запознае с възможностите 
и капацитета на организацията.

Комисар Кристалина Георгиева разказа за посещението си 
в поразените от земетресенията страни Чили и Хаити; за подкре-
пата, която Европейският съюз и държавите в него оказват на по-
страдалите, както и за мерките на Европейската комисия за усъ-
вършенстване на ефективността на оказваната помощ. 

Кристалина Георгиева сподели: „Видях в Хаити и Чили как 
работи Червеният кръст. Всичко там е под контрол и съм сигурна, 
че занапред ще имам възможност да работя с БЧК. Поканих БЧК 
да бъде сред партньорските ни организации по програмата за ху-
манитарна помощ, която е под мое ръководство. Убедена съм, че 
ще имам тяхната поддръжка и това е още един повод да се горде-
ем, че сме българи.”

Българският Червен кръст приключи кампанията в 
помощ на пострадалите от катастрофалното земетре-
сение в Хаити. Малката и изключително бедна страна в 
Карибския басейн събра съчувствието и съпричастност-
та на хиляди българи.

Кампанията предизвика и стимулира солидарност-
та на многобройни български граждани и общности: ин-
телектуалци, творци, ученици, пенсионери, неправител-
ствени организации, бизнес-структури, ведомства, дори 
деца от детските градини.

По набирателната сметка в Уникредит Булбанк и 

чрез единен кратък номер 1255 бяха събрани 396 906 лева.
Малка България се представи достойно в тази меж-

дународна кампания. 
Българският Червен кръст благодари както на хи-

лядите дарители, които в условията на финансова кри-
за показаха изключително висок морал, така и на трите 
мобилни оператора – М-tel, Vivacom и Globul за безценно-
то съдействие. Благодарност отправяме и към всички 
медии, допринесли за стимулиране и популяризиране на 
благотворителността.
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Механизъм за отговор при бедствия на 
Международната федерация на 

Червения кръст и Червения полумесец

М
еждународната федера-
ция на Червения кръст 
и Червения полумесец 
обединява 186 нацио-
нални дружества от цял 
свят. Една от основни-

те дейности е предоставяне на помощ на 
пострадало при бедствия население - ди-
ректна помощ (материали и стоки от първа 
необходимост във фазата непосредствено 
след бедствието) и помощ във възстанови-
телния период.

Националните дружества чрез своите 
доброволци и щатни специалисти активно 
подпомагат държавните институции в лик-
видирането на последствията от бедстви-
ята, авариите и катастрофите. Спомагател-
ната им роля на в подпомагането на пра-
вителствата е основана на принципите на 
червенокръсткото движение и заложените 
и приети в „Стратегия 2020” цели.

САЩ - 2006 г.

Австралия -2009 г.

Кения -2006 г.
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За по ефективна подготовка и отговор при бед-
ствия е изградена Мрежа и  система за координация 
на международно ниво, включваща Секретариата на 
МФЧКЧП в Женева, Зоналните офиси, Регионалните 
представителства, делегациите в отделните държави, 
нуждаещи се от непосредствено подпомагане и помощ 
за развитие на своя капацитет за справяне със ситуации 
на бедствия, аварии и катастрофи.

Ирак -2004 г.

Иран -2004 г.

и експертен персонал. Пример за отправени и успешно завършени 
Апели са цунами-операцията в Азия, земетресенията в Пакистан, 
Иран, циклонът в Мианмар, както и земетресенията в Хаити и Чили 
през първите месеци на 2010  

При Секретариата на МФЧКЧП Женева е изграден и „Фонд за 
незабавно подпомагане при бедствия” (DREF). Този фонд е на раз-
положение на националните дружества при възникване на бедствия 
и необходимост от продължаване на операцията по подпомагането. 
По опростена процедура, след представяне на стандартна форма и 
доказване на необходимостта от допълнително подпомагане в съ-
ответствие с критериите, на националното дружество се отпускат в 
спешен порядък (до 72 часа) финансови средства за продължаване на 
операцията по подпомагане на пострадалото население от бедствие, 
авария или катастрофа. 

Наличен стоков резерв от първа необходимост. В системата 
на МФЧКЧП има базирани на регионален (зонален) принцип препо-
зиционирани запаси от стоки и материали от първа необходимост. 

В най-горещите точки по света работят и деле-
гати по мениджмънт на бедствията, които подпома-
гат националните дружества в хуманитарните опера-
ции и при укрепване на капацитета - изграждане на 
системи за подготовка и ефективен отговор в случай 
на бедствия, аварии и катастрофи.

Към Секретариата на МФЧКЧП Женева е изгра-
дена и функционира Електронна онлайн система за 
обмен на информация в случай на бедствия - DMIS 
(disaster management information system). Системата 
е с ограничен достъп - предназначена е за  специа-
листи в рамките на Движението и позволява монито-
ринг в реално време, обмен на информация за настъ-
пило бедствие и необходимостта от допълнително 
подпомагане, включително и международна помощ 
при бедствия от голям мащаб, надхвърлящи капаци-
тета на съответното национално дружество.

Друг важен инструмент за отговор на бедствия 
е така. нареченият  “Процес на изготвяне на между-
народен апел”. В случаи на бедствия от особено го-
лям мащаб съществува възможността за мобилизира-
не и на световната общност чрез отправяне на Апел 
до всички 186 национални дружества, правителства-
та и корпоративния бизнес за спешно набиране на 
финансови средства, стоки от първа необходимост 

Ирак -2004 г.Ирак -2004 г.

Индонезия - 2005 г.
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Мианмар

Ирак -2004 г.

Пакистан – 2006 г. 

Като пример може да бъде посочена логистич-
ната база на МФЧКЧП в Дубай (ОАЕ) Азиатско-Ти-
хоокеанския логистичен център в Куала Лумпур 
(Малайзия) и други. По този начин, с препозици-
ониране на материали и стоки за незабавно под-
помагане, се скъсява времето за незабавна реак-
ция и подпомагане на пострадалото население.

Наличен допълнителен персонал. МФЧК-
ЧП обучава и набира допълнителен персонал от 
националните дружества, който в случай на бед-
ствия от голям мащаб се активира и подпомага 
операциите в зоните на бедствието. За целта е 
изградена „База данни”, включваща квалифика-
цията, уменията, участието в предишни мисии и 
оценка на извършеното за всеки отделен добро-
волец или щатен специалист, участвал в опера-
ции на МФЧКЧП.

Екипи за незабавно 
подпомагане
 Екип за оценка и координация - FACT 

(Field assessment and coordination team). Той 
включва водещи експерти от националните дру-
жества, които работят в най-тежко засегнати от 
бедствия държави – цунами-операции, земетре-
сенията в Иран, Пакистан, Хаити, Чили и др., като 
действат глобално и се активират от МФЧКЧП 
Женева. Членовете на екипа координират дейст-
вията на терен в рамките на Движението, а също 
така и взаимодействието с другите международ-
ни организации - агенциите на ООН, Европей-
ския съюз и др.

Регионалния екип за действия при бед-
ствия на МФЧКЧП - RDRT (Regional disaster 
response team), включва водещи експерти от 

националните дружества , обучени по стандартен модул на МФЧКЧП за 
оценка на щети и нужди, които работят при бедствия в региона. Българ-
ският Червен кръст има петима обучени – членове на Регионалния екип за 
действия при бедствия на МФЧКЧП към Регионалното представителство в 
Будапеща
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Екипи за незабавно действие при бедствия -ERU (Еmergency response units). Тези екипи са съставени и поддържани 
изцяло от националните дружества. Те са специализирани в пречистване на вода; оказване на здравни грижи; логистика; 
телекомуникаци и др. При необходимост, чрез отправяне на искане за подкрепа от страна на съответното национално дру-
жество (напр. БЧК) до МФЧКЧП, в рамките на 72 часа могат да бъдат изпратени такива екипи в България.

Някои от основните приоритети на МФЧКЧП по отношение на мениджмънта на бедствия са и:
• Повишаване бързината на действие и ефективността на механизмите за координиране на национал-

но, регионално и глобално ниво. Съществуват редица документи и споразумения, чиято цел е да бъдат 
оптимизирани дейностите и повишена ефективността при оказване на помощ на пострадалите при бедствия, 
аварии икатастрофи. Някои от тези документи  са: ”Принципи и правила за оказване на помощ при бедствия”, 
„Споразумението от Севиля”, „Международен закон за бедствия”, „Постигане на по-високи стандарти” или про-
ект “Сфера”, „Световен Доклад за бедствията” .

• Планиране на подготовка за реакция при бедствия, аварии и катастрофи: подобряване на планирането 
и подготовката за посрещане на бедствени ситуации – националните дружества (напр. БЧК) помагат на прави-
телствата си и имат определена роля; изграждане на механизми за посрещане на бедствени ситуации - плано-
ве на всички нива, на базата на оценка на риска и местния капацитет; повишаване готовността на общността 
и информираността на обществото за намаляване на уязвимостта;

МФЧКЧП сътрудничи и работи в координация със структурите на ООН - ВКБООН, СЗО и т. н. , на Европейския съюз, 
междуправителствени и международни организации като МОМ, “Лекари без граници”, „Кеър”, „Каритас”, „Спасете децата”, 
Държавни агенции за международно развитие -USAID, SIDA, DANIDA, FINIDA, DIFID и др. 

Ясен СЛИВЕНСКИ,
директор на дирекция

„Мениджъмънт на бедствията”

Сомалия – 2005 г.

Зимбабве – 2008

Шри Ланка – 2005 г.
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И тази зима бедстващите 
получиха помощ от БЧК

Доброволци на Младежкия авариен екип на 
БМЧК – Благоевград цяла седмица в сту-
дените януарски дни бяха на граничния 
контролно-пропусквателен пункт „Кулата – 
Промахон”. Те раздаваха на бедстващите шо-
фьори на границата топла храна и напитки, 

консерви, вода, хляб и хигиенни материали. През нощта 
срещу 25 януари преди „Кулата” се бе образувала огромна 
колона от ТИР-ове. 

Червенокръстците помогаха на 250 души дневно, 
които часове наред чакаха на границата протестиращите 
фермери да вдигнат блокадата, за да преминат на гръцка 
територия. През нощите температурата е била –11, -12 гра-
дуса. 

Българският Червен кръст действаше съгласувано 
с Министерството на здравеопазването, местната власт, 
„Гражданска защита” и „Гранична полиция”. Българският 
Червен кръст информира централата на Международната 
федерация на дружествата на Червения кръст и Червения 
полумесец в Женева за кризисната ситуация на контролно-
пропусквателните пунктове по българо-гръцката граница.

Доброволците работиха при тежки метеорологични 
условия и минусови температури. За тяхната отговорност 
и добресвършена работа ръководството на Българския 
Червен кръст ив изпрати благодарствено писмо.

Студеният фронт с рекордно ниски температури, 
снежни виелици и заледявания, който нахлу в България в 
последните дни на януари, доведе до разрушаване на ко-
муникации, блокиране на пътищата, аварии в енергопре-



18

ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВИЯ

носната мрежа и водоснабдяването. Тези обстоятелства поставиха 
в рискова ситуация живота на много хора.

Във връзка с усложнената зимна обстановка и рязкото засту-
дяване Националният съвет на Българския Червен кръст изпрати 
указания до своите областни организации при необходимост да 
предприемат мерки за осигуряване на навременна помощ и пред-
пазване от измръзване.

До всички регионални и общински организации на БЧК бяха 
изпратени инструкции, указания и съвети за правилно поведение 
по време на необичайните за нашата страна студове. Чрез нацио-
налните и местните медии бяха разпространени съвети и указания 
за предпазване от измръзване.

Областният съвет на БЧК – Пловдив, съвместно с общината, 
откри четири пункта, на които доброволци на организацията раз-
дават топли напитки. 

С чаша горещ чай посрещат доброволците на БЧК в района 
на варненската жп гара. Пункт бе организиран и в събота в близост 
до фестивалния комплекс. 

Областният съвет на БЧК - Бургас раздаваше от 25 януари т. г. 
в продължение на два месеца всеки ден, без почивните дни, топла 
храна и топли напитки на 11 бездомници от Бургас. 

Във връзка с ниските температури в Шумен доброволци на 
Българския Червен кръст подкрепиха гражданите с чаша горещ 
чай.

В Силистра Българският Червен кръст разкри подкрепителен 
пункт. В Консултативно-диагностичния център доброволци 
предлагаха топъл чай за всеки, който пожелае. Подобни пунктове 
бяха разкрити в Русе, Разград, Ловеч и др. Червенокръстците имаха 
готовност да доставят одеяла, топли дрехи и подслон за помощ и 
оцеляване в кризисните часове. 

Специалистите по мениджмънт на бед-
ствията от областните червенокръстки 
организации преминаха специализи-
рано обучение, насочено към плани-
рането за реакция при бедствия, ава-

рии и катастрофи от 16 до 18 февруари.
Зам.-директорът на Главна дирекция „Наци-

онална служба Гражданска защита” В. Кацарски 
запозна аудиторията с новата структура на 
службата и обясни въвеждането на термина 
„извънредни ситуации” според изискванията 
на Европейския съюз. Той представи тема-
та „Планиране на взаимодействието между 
институциите от Единната спасителна система 
за работа в условия на кризи”, като обърна 
внимание на оперативните комуникационно-
информационни системи, планирането 
и подготовката и значението на ранното 
предупреждение и оповестяване. 

Директорът на дирекция „Мениджмънт 
на бедствията” на БЧК Ясен Сливенски запозна 
колегите с новите тенденции в съвременния 
мениджмънт на бедствията, с тенденцията 
на нарастване на бедствията в световен 
мащаб, представи статистика на бедствията 
за Европа през последните години и обърна 
внимание на подготовката и системата за ранно 
предупреждение. Ясен Сливенски презентира 
целите и основните положения на планиране-
то на подготовката и се спря на принципите за 
изготвяне на планове за бедствия, аварии и ка-
тастрофи.

Щатни специалисти на БЧК се обучаваха по 
„Мениджмънт на бедствията”
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НАВРЕМЕННАТА ПОМОЩ
Е ДВОЙНА ПОМОЩ

Хуманитарни помощи на Българския Червен кръст за
чужбина при бедствия

Век и половина след създаването 
си Червеният кръст доказва с конкретни 
действия, че е единствената неправител-
ствена организация в света, извоювала до-
верието и признателността на световната 
общественост като хуманитарна сила, на 
която пострадалите от военни конфликти, 
обществени и природни бедствия могат да 
разчитат. Такава организация е и Българ-
ският Червен кръст, който още от първите 
дни на своето съществуване хармонизира 
всяка своя стъпка с основните принципи 
на Движението, отчита националните осо-
бености и съобразява дейността си с реал-
ните нужди на страната и народа.

В утвърдения на 20 септември 1885 
г. от княз Александър І устав на дружество-
то, наред с грижата за ранените и болните 
във военно време и подготовката за дей-
ност по време на война, се подчертава, че 
” ако му позволят силите и средствата, то 
може да помага и на пострадалите от об-
ществени бедствия”.

В устава, одобрен от княз Ферди-
нанд на 18.01.1904 г. под № 42 също се под-
чертава, че „Освен главната си цел, Друже-
ството в случай на обществени бедствия 
(наводнения, големи пожари, глад, земе-
тресения, холерна или чумна епидемии) 
може в мирно време да помага в такива 
бедствия, като за това употребява не пове-
че от 1/5 от годишния си приход.”

Стотици страници разказват за кон-
кретните помощи на дружеството както 
в страната, така и в помощ на други дър-
жави и народи - от зората на своето съ-
ществуване до наши дни. Независимо от 
превратностите на времето и от политиче-
ските режими... 

В настоящото изследване ще се оп-
итаме да представим най-общо тази дей-
ност от края на ХIХ век до наши дни.

1885-1930 г. 
С какво се характеризират тези го-

дини? Най-напред, с утвърждаването и 
укрепването на организацията, с нейното 
крехко финансово положение и стабили-
зиране, с участието в три войни – Сръб-
ско-българската, Балканската и Първата 

световна. И на фона на всичко това Бъл-
гарското дружество Червен кръст нико-
га не забравя нуждаещите се от помощ в 
други страни – при войни, обществени и 
природни бедствия.

През 1897 г. започва война в съсед-
ство с нашите граници – между Турция и 
Гърция. У нас се получава призив от Меж-
дународния комитет на Червения кръст 
(МКЧК) да се окаже помощ на двете воюва-
щи страни. По това време икономическото 
положение в страната, а оттам – и на БЧК, 
е много нестабилно. В първата юбилейна 
книга на дружеството „Делото на Черве-
ния кръст в България и странство”(1909 
г, стр. 66) авторът д-р Н. Радев съобщава 
по този повод: „... предвид войната меж-
ду Турция и Гърция, настоятелството на 
БДЧК, ръководимо от дълга и духа на со-
лидарност в общото дело на „Червения 
кръст” и като има предвид, че във време 
на Сръбско-българската война Гръцкото 
дружество от „Червения кръст” се е прите-
кло на помощ на България, в заседанието 
си на 20 април е решило и отпуснало 5000 
лева на гръцкото дружество...” Една сума, 
твърде солидна за изпитващото недостиг 
от финансови средства Българско друже-

ство Червен кръст...
Само няколко години след това – 

през 1902 г., катастрофално земетресение 
разтърсва остров Мартиника. Разрушени-
ята и жертвите са големи. В София отново 
се получава призив от МКЧК, изпратен до 
националните червенокръстки организа-
ции в света за помощ. Със своите скромни 
възможности Българският Червен кръст 
изпраща там  500 златни лева.

В следващите години Българският 
Червен кръст оказва последователно по-
мощ на Руския Червен кръст: по време на 
Руско-японската война от 1903 до 1906 г., 
Първата световна война (1914 г.), през 1920 
и 1921 г.- в помощ на гладуващите в Повол-
жието. Тя не е предмет на настоящата пуб-
ликация, тъй като в бр. 4/2008 г. разказахме 
подробно за помощите, които БДЧК е оказ-
вало на Русия и Руския Червен кръст.

Още в началото на Първата светов-
на война Българското дружество Червен 
кръст отпуска 100 000 лева, които са раз-
пределени между онези дружества на 
Червения кръст, които по време на Бал-
канската война са изпратили в България 
санитарни мисии и помощ на българската 
червенокръстка организация: Русия, Ав-
стрия, Унгария, Германия, Франция, Ан-
глия и Белгия.

Българското дружество Червен 
кръст взема участие във всички форуми 
на Движението и дава своя принос във 
вземаните решения. Един такъв пример е 
създаването през 1927 г. на Международ-
ния съюз за помощи.

От средите на Международния Чер-
вен кръст, който на практика оказва хума-
нитарна помощ при бедствия чрез своите 
апели до всички национални дружества, 
в годините след Първата световна война 
се ражда идеята за приемане на специ-
ална международна конвенция, която да 
осигури единните действия на световната 
общественост при обществени бедствия. 
Малко известно е, че първият, който лан-
сира тази идея е председателят на Итали-
анския Червен кръст - сенатор Чираоло. 
Оценявайки необходимостта от между-
народно споразумение по тази тема, той 
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формулира за пръв път идеята си пред Х 
международна конференция на Червения 
кръст, проведена през 1921 г. в Женева. 

В приетата от конференцията „Резо-
люция ХІ, точки 5 и 6” се изказва пожела-
ние:

Да се създаде нова конвенция, ко-
ято да въведе една единна застраховка 
на народите срещу обществени бедствия 
и за своевременността на идеята на за-
дължителното осигуряване на всички 
граждани срещу бедствия”; Да се създават 
международни фондове, които да дават 
възможност да бъдат разрешавани бързо 
проблемите, наложени от истинските бед-
ствия и щото националните дружества на 
Червения кръст да се заемат веднага със 
създаването на подобни фондове.

През м. май 1922 г. в Генуа заседава 
Международна икономическа конферен-
ция. Г. Чираоло връчва на председателя 
на тази конференция мемоар по този въ-
прос, а тя го препраща в Обществото на 
народите (ОН). През юли 1922 г. Чираоло 
подготвя специален проект за устав, кой-
то представя в Обществото на народите, 
МКЧК и Лигата на дружествата Червен 
кръст. На 1 септември 1922 г. Съветът на 
ОН разглежда представения му от г. Чира-
оло проект и взема решение този въпрос 
да бъде проучен от секретариата „не само 
от юридическо и финансово гледище, но 
и от гледище политическо и администра-
тивно.” Следват неизбежните процедури 
и окончателно приетата редакция била 
изпратена до всички държави - членки на 
ОН за проучване.

С резолюцията от 16.12. 1926 г. Съ-
ветът на ОН решава да се свика в седали-
щето в Женева международна дипломати-
ческа конференция за създаване на „един  
международен съюз за помощи”(Union 

international de Secours, съкратено ( U.I.S). 
Тя се провежда от 4 до 12 юли 1927 г. и в 
нея вземат участие със свои делегати 42 
държави. Поканени са всички членове на 
ОН да изпратят свои делегати. България 
също има делегат на тази конференция 
- това е Ст. Н. Лафчиев, който подробно 
представя въпроса в сп. „Известия на 
БДЧК”, бр. 3-4/1927 г. Според Ст. Лафчиев „с 
изработените от конференцията в Женева 
конвенция и устав за Международен съюз 
за помощи се приключи фазата на подгот-
вителните дълги и основателни проучва-
ния и анкети по този тъй важен въпрос и 
се вложиха в една конвенция и устав към 
нея, клаузите и правилата за тази методич-
на организация Международен съюз за 
помощ на народите, постигнати от велики 
бедствия и се даде една нова и благородна 
конкретна форма на международна соли-
дарност и благотворителност.”

ХІІ международна конференция на 
Червения кръст (928 г.) също взема кон-
кретни решения в тази насока. Като изра-
зява убеждението си, че проучването на 

различните бедствия и географското им 
разпределение ще подпомогне Междуна-
родния съюз за помощи тя моли Черве-
ните кръстове да дадат подкрепата си : за 
издирване и проучване на обществените 
бедствия и за разпределението им; за раз-
витие и разпространение на списанието 
„Материали за проучване на бедствията”, 
издавано от Географското дружество в 
Женева под покровителството на МКЧК и 
на Лигата на дружеството Червен кръст. 
Предложено е и да създадат за целта на-
ционални комисии от учени хора, които да 
изучат проблемата за бедствия.

Такава комисия се създава от Бъл-
гарското дружество Червен кръст – за 
негов делегат и за председател на комиси-
ята е избран членът на УС г-н Ст. Лафчиев. 
Дружеството отчита новата функция на 
Червения кръст, като изпълнителен орган 
на конвенция на „Международния съюз за 
помощни акции при случай на бедствие” 
и прави необходимото всички инициати-
ви на клоновете в страната и особено на 
Младежкия Червен кръст да се обединят 
в една ясна програма. Всъщност междуна-
родната помощна дейност на българската 
червенокръстка организация никога не е 
прекъсвала.

През 1924 г., след катастрофалното 
земетресение в Япония, Българското дру-
жество Червен кръст изпраща в помощ на 
пострадалото население 50 000 лева.

Четири години по-късно, през 1928 
г., след голямото земетресение в Коринт, 
Гърция, нашата организация изпраща в 
помощ на Гръцкия Червен кръст 50 000 
лева. А това е време, когато БДЧК посре-
ща, с помощта на мащабна международна 
хуманитарна помощ от цял свят, последи-
ците от катастрофалното земетресение в 
Южна България.

1931- 1957 г.
Десетилетието преди началото на 

Втората световна война бележи развитие 
на двустранните и многостранните отно-

Подготовка на колети за Корея

Център за разпределение на хуманитарни помощи в Мали
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шения на БЧК с други национални дру-
жества и международните институции на 
Движението. Събитията след войната, раз-
делението на света по политически прин-
ципи, създават определени затруднения 
в хуманитарната дейност на Червения 
кръст. 

Списание „ Известия на БДЧК”/ „Бъл-
гарски Червен кръст” през тези години 
изчерпателно разказва за действената 
помощ на Дружеството при природни 
бедствия в страната - Видин 1940 г., Ямбол 
- 1955 г., Разград - 1947 г., Русе, Никопол, 
Свищов, Радомир - 1947 г. 

Редица научни изследвания за 
развитието на националното ни друже-
ство осветляват с подробности помощ-
ната му дейност по време на войната и 
годините след нея, поради което не ги 
коментираме сега. В бр.3/ 2008 г. разка-
захме подробно за развитието на бал-
канското сътрудничество, в това число 

и за помощите, които БЧК е оказвал на 
своите съседи.

1958 -1988 г.
За период от близо 30 години (1958-

1988) БЧК е изпратил 164 пъти помощи 
(лекарства, медикаменти, санитарни ма-
териали, облекло, вещи, палатки, одеяла, 
легла и 

др.) на 78 страни, пострадали от бед-
ствия на обща стойност около 10 200 000 
тогавашни пари. Най-значителни по раз-
мери са помощите за националните дру-
жества на Алжир, Египет, Ирак, Сирия, 
Куба, Югославия, Тунис, Румъния, Турция,  
Индия, Бангладеш, Афганистан, Танзания, 
Мали, Сомалия, Филипините, Ангола, Ети-
опия, Конго и Мозамбик. Българска хума-
нитарна помощ е изпращана и на страни 
като Того, Сенегал. Лаос и Кампучия.

Ето и няколко конкретни цифри:
За земетресението в Неапол, Италия 

– 1981 г. са изпратени храни, лекарства 
и др. Помощи. По повод глада в Ангола 
(1985-1986 г.) е изпратен самолет с храни 
и медикаменти с помощта на българското 
правителство. 

След земетресението в Армения 
през 1988 г. за бедстващите райони зами-
нава спасителен екип от 16 души и 10 куче-
та от ПСС, които са открили 150 души, 6 от 
които живи. Изпратен е самолет с помощи, 
събрани от БЧК, с подкрепа на правител-
ството и на арменската общност с дрехи, 
обувки, одеяла, медикаменти – 10 тона, 
предадени на Министерство на здраве-
опазването на Армения. Закупени са със 
средства, събрани от БЧК, 300 къщи по 300 
кв. м.

1989- 2010 г.
В духа на основните принципи на 

движението през периода 1989-1998 г. БЧК 
изпрати хуманитарна помощ за бежанци 

Товарене на хуманитарни помощи за
Ангола на пристанище Бургас

Български спасители по време на 
земетресението в Турция през 1999 г.

Летище София – изпращане на хуманитарни
помощи за пострадалите от земетресението в

Румъния през 1977 г.

Товарене на хуманитарни помощи за Албания
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чрез Югославския и Хърватская Червен 
кръст, за пострадалите от наводнението 
в Централна Европа, хуманитарна помощ 
за Албания, Грузия, Украйна, Русия и Куба. 
Стойността на изпратените помощи през 
периода 1995- 1997 г. е 27 777 278 лева.

След земетресението в Централна 
Турция – Ерзурум, през 1991 г. Министер-
ството на здравеопазването и БЧК съв-
местно изпращат самолет с хуманитарни 
помощи. След земетресенията в Турция 
през 1999 г.са изпратени постелочни мате-
риали, 2 екипа планински спасители с обу-
чени кучета; Национален спасителен екип 
от доброволци на БЧК. По време на кризата 
с косовските бежанци през 1999 г. БЧК под-
помогна българския лагер в Радуша /Маке-
дония/ с доставка на имущество от първа 
необходимост и на хранителни продукти. 

По време на наводненията в Босна 
и Херцеговина през 2000 г.замина конвой 
на БЧК с хранителни и хигиенни пакети и 
одеяла. Във връзка с кризата с македон-
ските бежанци през 2001 г. Бяха изпратени 
хранителни и хигиенни пакети чрез МКЧК. 
Експерт от БЧК по оценка и анализ на нуж-
дите работи в Чехия в състава на екип 
на МФЧКЧП по време на наводненията в 
Централна и Източна Европа през 2002 г. 

След тежките снеговалежи в Албания през 
2002 г.беше изпратено имущество от пър-
ва необходимост (одеяла, дрехи, шапки, 
шалове, ръкавици и др.); На пострадалите 
от земетресение в Алжир през 2003 г. БЧК 
предостави одеяла и имущество от първа 
необходимост. 

С голяма хуманитарна помощ бяха 
подпомогнати пострадалите от голямото 
земетресение в Бам, Иран, през 2003 г. - 
одеяла и материали от първа необходи-
мост. Кризата със заложниците в Беслан 
през 2004 г .доведе до обявяване на на-
ционална кампания, в която БЧК събра и 
изпрати 40  000 $, ученически пособия и 
детски играчки. Година по-късно бе орга-
низиран и летен лагер за 30 деца от Беслан 
в България.

След цунамито в Югоизточна Азия 
през 2004 г. БЧК изпрати финансови сред-
ства в подкрепа на Апела на МФЧКЧП, на-
брани чрез национална кампания от бъл-
гарското общество - 150  000 швейцарски 
франка. 

За пострадалите от наводненията 
Румъния през 2005 г. и 2006 г. Бяха пре-
доставени хранителни пакети и одеяла. На 
засегнатите от земетресението в Сечуан, 
Китай, през 2008 г. бяха изпратени финан-

сови средства -5 000 шв. франка. 5 000 шв. 
франка изпрати БЧК и във връзка с кон-
фликта в Южна Осетия, Грузия , през 2008 г. 
За пострадалите от конфликта в Газа през 
2009 г. бяха отделени 7 000 долара.

На всяко от националните друже-
ства на Червения кръст в Албания и Черна 
Гора БЧК предостави по 2000 шв. франка в 
подкрепа на операциите им след тежките 
наводнения през 2010 г.

Когато фактите говорят и боговете 
мълчат...

Възприела традицията да се отзова-
ва на всеки апел за бедствие на МФЧКЧП, 
българската червенокръстка организация 
все повече засилва тази дейност, опирай-
ки се на своя авторитет и укрепналото фи-
нансово и организационно състояние. 

Дейностите на Българския Червен 
кръст през всичките 132 години от съ-
ществуването му, верността му към хума-
нитарните принципи на Международното 
червенокръстко движение обясняват ав-
торитета му в страната и чужбина. Довери-
ето, на което той се радва при различните 
хуманитарни акции в помощ на нуждае-
щите се, е заслужено. Това доверие ще ни 
мотивира в работата ни и в бъдеще... 

Лидия МАРКОВА

Хуманитарен конвой на БЧК заминава за
Македония

БЧК обявява национална кампания 
в помощ на пострадалите от 
цунамито в Югоизточна Азия

Товарене на хуманитарни помощи за Албания

Ясен Сливенски от БЧК оценява 
щетите от

наводненията в Румъния – 2005 г.

Децата на Беслан на почивка в 
България под

егидата на БЧК
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Общите събрания – важна част 
от живота на организацията

В съответствие с основните уставни изисквания в Бъл-
гарския Червен кръст всяка година и в един и същ 
период заседават висшите органи на ръководство в 
организацията – общите събрания. На сесиите им вся-
ка червенокръстка структура от съответното ниво от-

чита дейността си за изминалата година, оценява постигнатите 
резултати и очертава намеренията и плановете за следващата. 
Тези форуми са важен момент в живота на всяка организация 
поради публичния характер на събитието – те заседават в при-
съствието на ключови представители на местната общност, на 
партньорите, на държавни и местни власти и институции, на 
корпоративния и неправителствения сектор, на медиите и ре-
довите членове и доброволците, на бенефициентите и ползва-
телите на услуги. Това широко присъствие, съчетано с факта, че 
самото общо събрание на всяка организация е орган от делегати 
на низовите му структури, определя неговия представителен и 
демократичен характер. Именно тук делегатите на организаци-
ите изразяват своите виждания и оценки за извършеното в под-
крепа на уязвимите слоеве на обществото, за младите хора, за 
бедствената готовност, за хуманното развитие на общността, за 
начина, по който са ръководени през годината от изпълнител-
но-разпоредителните си органи (съотв. съвети), за подкрепата, 
която са получили от професионалния и контролните органи, за 
проблеми и пропуски, за нереализирани възможности и други 
обстоятелства, имащи важно значение за дейността и развити-
ето на всяка структура и в крайна сметка – на целия Български 
Червен кръст. От няколко години в повечето организации ана-
лизите и оценките са базирани на сравнението на постигнатото 
с предварително приети в плановете жалони за развитието на 
дейността (очаквани резултати, критерии и стандарти), съгласно 

Системата за оценка на състоянието и дейността на областните 
червенокръстки организации в БЧК.

Подчертаният публичен и демократичен характер на сеси-
ите на общите събрания, както и предварително предоставените 
данни, отчети и планове на участниците, т. е. възможността все-
ки да се запознае, да се произнесе или да оспори неверни или 
изопачени факти, са определящи за превръщането на отчетните 
документи в неоспорими и силни доказателства пред българско-
то общество за ролята и мястото на БЧК в многостранната под-
крепа на уязвимите хора в страната и приноса му за изграждане 
на фундамент от хуманитарни ценности и действени структури в 
гражданското общество.

Сериозната организационна дейност на БЧК, свързана с 
подготовката на всяка кампания и прякото участие на хиляди 
посветени доброволци, са определящи за традициите на нашата 
132-годишна организация да създава, пази и поддържа институ-
ционалната си памет като системно и отговорно на интервал от 1 
година се вглежда в себе си и дейността си и откроява опорните 
точки и факти, от които обществото и бъдещите поколения да съ-
дят за историята на нашата организация и за нейната дейност в 
различните периоди.

Конкретно за отчетната кампания 2009/2010 г. - първата от-
четна кампания на новоизбраните ръководни и контролни орга-
ни за 4-годишния период, може да се каже, че тя е показателна не 
само за стила и подходите им на работа, но и за средата, в която 
БЧК е работил през 2009 г. Кампанията придобива допълнителна 
специфика, свързана с обстоятелството, че през 2010 г. приключ-
ва периодът за изпълнение на Стратегията на БЧК до 2010 г. и 
следва да бъде изработена и приета Стратегия на организацията 
до 2020 г.

София Пловдив
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Добрич Габрово

Всъщност, през цялата 2009 г. БЧК работеше в тежка и за-
дълбочаваща се криза от икономически, финансов и социален 
характер. Прогнозите сочат, че тя ще е продължителна и не 
само държавата и нейните институции, а и цялото българско 
общество с неговия корпоративен и неправителствен сектор и 
най-вече - обикновените граждани, ще са изправени пред тежки 
изпитания и проблеми. Естествено, пред БЧК също стоят предиз-
викателства и затова най-важният въпрос е какво следва да се 
прави в такава ситуация и дали в предходния период сме изгра-
дили необходимите капацитетни възможности, както за реална 
подкрепа на българското общество, така и за съхраняване и раз-
витие на самата организация.

В тази връзка, много важна за нас бе оценката с какъв ус-
пех БЧК се е справил в първата година на кризата и има ли по-
тенциал за посрещане на следващите социални трудности. Фор-
мулиран на обикновен организационен език, приоритетният 
въпрос е дали структурите реагират своевременно и ефикасно 

на уязвимостта в местен мащаб и дали са в състояние да моби-
лизират местни ресурси за справяне с проблемите в общността 
в полза на нуждаещите се. Не по-малко значим е въпросът дали 
организациите са насочвали своята дейност в червенокръст-
ките области, които са съществени и в които имаме влияние и 
резултати. Паралелно с това неотстъпно стои въпросът за това 
дали самият БЧК се реформира адекватно и в каква степен по-
стига характеристиките на “добре функциониращо национално 
дружество”, което всъщност предопределя възможностите за 
влияние и обогатяване на гражданското общество у нас и про-
веждането на успешни хуманитарни мисии в полза на уязвимите. 
В настоящия момент, когато е приключила отчетната кампания 
на областно ниво, БЧК за пореден път има основание да твър-
ди, че в тежки моменти българското общество и преди всичко 
уязвимите хора могат да разчитат на организацията. Достатъчно 
е само да се спомене, че в рамките на 2009 г. БЧК е осъществил 
183 проекта в различните общности, от които 24 национални 

програми по различни направления на дейност. Благодарение 
на социалните дейности и услуги са подпомогнати според въз-
можностите 312 898 души и 591 социални и здравни заведения 
с хуманитарна помощ от интервенционните запаси на Европей-
ския съюз, а 3  709 граждани, в т.ч. 1  363 бежанци, са получили 
разнообразни и качествени услуги. Обучени са 81 542 души по 
ПДП, като БЧК е продължил да бъде ключов партньор на държа-
вата в осъществяване на превенцията на пътния травматизъм. 
Организацията е изпълнявала своята спомагателна роля и се е 
включвала ефективно в дейностите по предотвратяване и нама-
ляване на последствията от бедствия, като усилено е работила за 
повишаване на капацитета си и материалната си база за реакция 
при БАК. Не по-малко важен резултат е, че БМЧК се утвърждава 
като подходяща алтернатива за обществена изява на младото 
поколение, като популяризира хуманитарните принципи и цен-
ности и здравословен начин на живот и работи за превенцията 
на негативните фактори по отношение на тях. Не следва да се 
пропускат и многобройните факти за предотвратени инциденти 
и спасени хора в планините и водоемите.

За пореден път по време на кампанията впечатлява инсти-
туционалната стабилност на повечето организации, функцио-

налната устойчивост на основните дейности и най-вече – потен-
циалът им за изпреварващо развитие. Радващ е фактът, че част 
от структурите, които бяха в групата на тези с по-слаби резултати 
и възможности, показват бързо развитие в позитивна посока, 
нещо повече – част от тях изпреварват традиционно добри орга-
низации, които обаче не полагат достатъчно грижи за прилагане 
на иновации, добри практики и усъвършенстване на утвърдени-
те през годините дейности и услуги. Разбира се, в БЧК като соци-
ологическа система процесите са динамични и във всеки един 
момент могат да настъпят промени с позитивен или негативен 
характер. Това предполага непрекъснато проследяване и оцен-
ка на резултатите и предприемането на съответни коригиращи 
действия. 

По същество по-успешно се развиват тези структури, чи-
ито ръководни и управленски органи непрекъснато анализират 
и оценяват събитията, а сесиите на общите събрания представят 
просто крайната оценка за годината. Разбира се, по-високата сте-
пен на колективна и персонална отговорност към дейността на 
всяка структура винаги намира проекция в работата на добро-
волците, членовете и служителите и в тяхната посветеност и ре-
зултати. Що се касае до кампания 2009/2010 г., то многобройните 
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доброволци и служители са в основата на добрите резултати, 
нещо повече - те са определящи за осъществяване на хумани-
тарния мандат на БЧК.

По време на отчетната кампания бяха установени и някои 
специфики, които са израз на по-висока отдаденост и отговор-
ност на ръководния и щатния състав на определени организа-
ции:

• Създаването на стриктни антикризисни мерки в 
някои организации и сериозната им обвързаност 
с широка кампания за приобщаване на различните 
слоеве от обществото за личен принос в решаване-
то на приоритетни социални въпроси в контекста  на 
глобалната кампания “Светът е наш. Ти си на ход.” - в 
най-завършен и задълбочен вид в Стара Загора;

• Осигуряване на пълна устойчивост от финансово и 
функционално естество на специализираните ин-
ституции за деца на БЧК – защитеното жилище от 

семеен тип и центъра за работа с деца в риск в Па-
зарджик; приютът за безнадзорни деца и центъра за 
деца на улицата в Русе; центърът за социална адапта-
ция в Добрич. Всички те, благодарение на сериозна-
та и системна работа за покриване на стандартите на 
държавата за работа с деца, убедителното си застъп-
ничество и лобиране и използване на възможност-
ите на Закона за социално подпомагане, осигуриха 
финансова издръжка на специализираните заведе-
ния от републиканския или общинските бюджети. 
Това е и първата присъща дейност на БЧК, която е 
получила осигуряване с финансов ресурс, както и 
подкрепа от други национални дружества благода-
рение на активната си и целенасочена позиция и 
добро партньорство. 

• Все повече организации успешно разширяват тери-
торията на социална подкрепа на бенефициентите, 
което се дължи на задълбочен маркетинг на нагла-
сите и желанията на местната общност – младежкото 
бюро за социални услуги в Плевен; информационно-
консултативният младежки център “Активни млади 

хора” в Шумен; програмата за борба с насилието в 
Монтана; проектът за борба с нетолерантността и 
агресията “Общувай активно, не мисли стереотипно” 
в София; информационно-консултативният център 
за противодействие на трафика на хора и поощря-
ване на легалната миграция и студентският клуб за 
обучение по международно хуманитарно право в 
Пловдив; лабораториите за психо-социална подкре-
па в Ямбол и др. 

• Тенденция е все повече да са проучват и усвояват до-
бри практики и нововъведения чрез засилен обмен 
на посещения, в т.ч. и по време на общите събрания. 
По време на тези форуми се раждат много собствени 
инициативи за усъвършенстване на дейностите на 
организацията в национален мащаб чрез интегрира-
не и съвместна междуобластна дейност в работа при 
БАК и превръщането на междуобластните складове 

в центрове за методическа и практическа дейност 
и въвеждане на нови модели на междуобластно съ-
трудничество (Русе, Добрич и други червенокръстки 
организации от двете зони около тях).

• Прилагане на съвременни и модерни форми на 
работа, особено що се касае до организационна 
дейност и работа с доброволци (София-град, Пазар-
джик, Бургас, Смолян, Търговище, Благоевград, Вра-
ца, Кърджали).

Съществуват, разбира се, и други характеристики, които 
могат да се установят в хода на настоящата отчетна кампания. 
Има и трудности, нерешени проблеми от различно естество, но 
е добро, че те са на вниманието на съответните организации. Съ-
щественото е, че структурите на БЧК по места са сред тези, кои-
то общността, институциите и уязвимите хора припознават като 
сериозен и достъпен фактор за хуманитарна подкрепа и парт-
ньорство и въобще - за изграждането на устойчиви общностни 
механизми за превенция на негативните хуманитарни явления 
като предпоставка хората да се превърнат в най-важния ресурс 
на собственото си развитие. 
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Повече идеи, 
повече работа

Национален събор на БМЧК

От 19 до 21 март т. г. в  гр. Монтана се проведе вто-
рата сесия на Х национален събор на Българския 
младежки Червен кръст. Домакините, в лицето на 
Областния съвет на БЧК  и на Мая Ройдева - ди-
ректор и Благовеста Нончева – експерт БМЧК, бяха 

създали отлична организация, която позволи на участниците 
да изпълнят отговорната си програма. Те имаха разбирането и  
пълната подкрепа на местните ръководства - областния управи-
тел Ивайло Петров и кмета на община Монтана Златко Живков, 
които уважиха с присъствието си форума, поздравиха младите 
червенокръстци и им пожелаха успех. Преди това, заедно с тях и 
много граждани на Монтана поставиха отпечатък от дланите си 
на голямо платно  пред хотел „Житомир” като знак на съпричаст-
ност на ангажираността им в борбата срещу насилието. Идея, по 
която областната организация на БМЧК работи успешно вече 
няколко години.

На проведената преди форума пресконференция предста-
вители на централните и местните медии бяха запознати с програ-
мата на форума и получиха изчерпателна информация по интере-
суващи ги въпроси.

Гости на младите червенокръстци бяха: проф. Здравко Ма-
ринов - зам.-председател на БЧК и председател на Столичната 
организация, д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор 
на БЧК, Маргарита Димитрова – директор на дирекция „Правна” 
при НС на БЧК, Георги Марков – председател на  Националната 
контролна комисия на БЧК и председател на Областния съвет на 
БЧК - Монтана, директори и експерти по младежка дейност, как-
то и представители на редица  организации и ведомства, с които 
Червеният кръст работи в тясно сътрудничество. Поздравление 
към участниците  изпрати и д-р София Стоименова – генерален 
директор на  БЧК.

70-те делегати на Десетия национален събор на БМЧК обсъ-
диха отчетите на Оперативното бюро и на проверителната коми-
сия за дейността им през 2009 г., представени от Атанас Цветански 
– директор на дирекция „БМЧК” в Секретариата на НС на БМЧК и 
Юлия Андонова – председател на комисията. Беше отчетено, че 
дейностите на БМЧК през  2009 г. са доказали за пореден път, че ор-
ганизацията е с утвърден облик, обществен авторитет и капацитет-
ни възможности и предоставя качествени услуги и дейности, кои-
то влияят ефективно за намаляване уязвимостта на младите хора 
и популяризиране на хуманитарните ценности сред тях - имидж, 
който я превръща в подходяща алтернатива за обществена изява 
на младото поколение от обществото.

В направения задълбочен анализ бяха подчертани основни-
те постижения. Увеличен е броят на членовете на БМЧК от 3 977 на 
4 204 души. Проведени са значителен брой обучения на областно 
ниво за членове и доброволци на различни теми. На четвъртия на-

ционален летен лагер „Академия за доброволци-2009”, проведен 
под мотото „Светът е наш .Ти си на ход”, са  обучени 78 доброволци 
от 27 областни организации по пет приоритетни теми. Значителни 
успехи са постигнати в обучението по първа долекарска помощ и 
в работата с 14-те младежки аварийни екипи /МАЕ/, които подпо-
магат ученическите екипи по първа помощ /УЕПП/. Все по-ефек-
тивно се работи по проблемите на пътната безопасност. Същест-
вена е работата в областта на здравната просвета - превенция на 
ХИВ/СПИН, на тютюнопушенето и зависимостите; в областта на 
кръводаряването, както и по проектите „Здраве в училище” и „Под-
готовка за защита на деца”. Сериозни успехи е постигнал БМЧК в 
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социалните дейности. Многобройните дарителски кампании 
за Коледа и Великден, по повод 1 юни – Деня на детето, съв-
местната инициатива с „Фабер-Кастел България” на тема „По-
дай ръка за помощ” за деца със специфични нужди. Проектът 
„Топъл обяд”, работата с деца в специализирани институции, 
както и многото социални услуги за деца в общността са крас-
норечиво доказателство затова.

В изпълнение на приетата през 2009 г. Концепция  за за-
силване работата на БМЧК за борба с дискриминацията и на-
сърчаването на толерантността сред младите хора в България 
е развит модул за обучение на доброволци, озаглавен „Промо-
ция на хуманитарните ценности”, ползван за първи път на „Ака-
демия за доброволци” 2009 г. Проведени са и специализирани 
обучения за придобиване на умения за общуване с деца от дет-
ски социални заведения.

Макар и да не е приоритетна, екологичната дейност 
също заема свое място в дейността на младите червенок-
ръстци.

Богата на събития е и международната дейност. БМЧК е 
участвал успешно в Третата световна младежка среща в Сол-
ферино. Започнал е сътрудничество с младежките червено-
кръстки организации на Таджикистан, Армения и Беларус и е 
продължил двустранните отношения между различни младеж-
ки областни организации и други младежки червенокръстки 

структури (например сътрудничеството на Германския Червен 
кръст с областните съвети във Велико Търново, Пазарджик и 
София-град). Започнала е апробацията на програмата на МКЧК 
„Въведение в хуманитарното право” в 100 училища от 22 обла-
сти на страната под формата на свободно избираем предмет. 
Представители на БМЧК са участвали и в европейския семи-
нар, организиран от Римския консенсус по превенция на нар-
комании.;

Подобрена е в значителна степен работата по разши-
ряване на връзките с обществеността и с други организации, 
както и по фондонабирането.

Проверителната комисия констатира, че през отчетния 
период е работено в пълно съответствие с ръководните доку-
менти на организацията и даде положителна оценка за дей-
ността на БМЧК както на местно, така и на национално ниво.

Най-същественият документ, представен на сесията, 
беше проектът на „Стратегия за развитието на БМЧК за пери-
ода 2010-2015 г.”. Като основен планиращ и координиращ до-
кумент, който подпомага БМЧК на всички нива, процесите на 
планиране и осъществяване на приоритетните дейности, той 

стимулира развитието на младежката инициатива и разширява 
възможностите за работна по специфични за областните орга-
низации проблеми.

За да изпълни успешно своята мисия в условията на ев-
ропейско членство и да посрещне предизвикателствата, пред 
които е изправен, БМЧК насочва вниманието си в средните 
стратегически приоритети: да повиши капацитета си чрез це-
ленасочени инвестиции в човешкия ресурс на всички струк-
турни нива; да популяризира и приобщава към хуманитарните 
ценности и фундаменталните принципи на международното 
червенокръстко движение; да затвърди позициите си като 
организация, предоставяща качествени дейности и услуги на 
деца и млади хора с оглед намаляване на социалната и здрав-
ната им уязвимост и подобряване на благосъстоянието им; да 
насърчава толерантността и недискриминацията, уважението 
към различията и културното многообразие сред обществото.

В връзка с изпълнение на стратегията Националният 
събор прие и конкретен план за действие. Главните цели на 
младежката организация са:

- Повишаване на организационния капацитет и ин-
ституционално укрепване на БМЧК.

- Насърчаване на хуманността, толерантността и 
изграждане на култура на социално включване 
сред децата и младите хора.

- Утвърждаване на позициите на БМЧК чрез осъ-
ществяване на ефективни връзки с обществе-
ността.

- Поддържане на стратегически партньорства на 
местно, национално и международно ниво, кои-
то да дават възможност чрез разнообразните им 
форми да се постигнат поставените стратегически 
цели на БМЧК.

- Намаляване на социалната уязвимост на децата и 
младите хора и подобряване на  благосъстояние-
то им чрез прилагане на система от стратегии.

- Утвърждаване на БМЧК като водеща младежка ор-
ганизация, работеща за намаляване на здравната 
уязвимост на децата и младите хора и  промотира-
ща здравословния начин на живот.

- Повишаване качеството и разширяване обхвата 
на обучението по първа помощ ( първа долекар-
ска помощ, първа психологична помощ и психо-
социална подкрепа) и подготовка за реакция при 
бедствия, аварии и катастрофи сред децата и мла-
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дите хора и стимулиране практическата реализа-
ция на усвоените познания в различни форми на 
младежка самодейност, в т. ч. ученически екипи по 
първа помощ и младежките аварийни екипи.

- Осигуряване на финансова стабилност на структу-
рите на БМЧК за  качествено реализиране на дей-
ностите и услугите. 

Делегатите приеха и годишния план на БМЧК за текущата 
2010 г.

Между изказванията по стратегията и плана за действие 
се откроиха предложенията на проф. Маринов за по-атрак-
тивното й представяне, дори за активна интервенция, като се 
използват всички възможности на модерните информационни 
технологии - посланията да са подкрепени с друг вид визия, за-
щото точно тя много въздейства на хората. Тук той припомни 
своята „брадясала идея” да се заснемат професионално най-
важните събития от живота на организацията, като се ползват 
възможностите на НАТФИЗ, университетите с изучаване на 
операторство, режисура и др. Неговите виждания подкрепи 
и д-р Джамбазова, която даде висока оценка за стратегията на 
БМЧК и изказа увереност, че членовете на БМЧК са в състояние 
да я осъществят

Делегатите взеха и няколко други решения. Членският 
внос и тази година ще остане 1 лв. Избран бе и нов член на 
Оперативното бюро за довършване на овакантен мандат. След 
много емоции, в четири тура, бе избран делегатът от Видин Пе-
тьо Русинов.

Интересен момент от събора беше начинът, по който 
бе отбелязана 20-годишнината от възстановяването на мла-
дежката организация на БЧК, мъдрото поглеждане към идва-
щата през 2011 г. 90-та годишнина на БМЧК. На сесията бяха 
поканени и взеха думата сегашни и бивши ръководители на 
организацията –  Петър Петров, Деница Баръмова, Алексан-
дър Кобаков, Дамян Лечев, Христо Паунов, Мария Шопнико-
лова... Всички се обединиха около идеята, че в БМЧК остават 
само най-добрите. Всеки член на организацията трябва да се 
гордее с принадлежността си и да продължава да работи за 
нея . Специално подготвеният видеоклип, посветен на юби-
лея, проследи най-важните моменти от 20-годишната дей-
ност и завърши с напомнянето за естествения стремеж на 

младите хора да внедряват нови идеи и подходи в работата 
си и с вечното желание да не им се пречи по този път. Ва-
жното е всеки да знае защо е дошъл в организацията и какво 
може да направи за нея. Само тогава Българският младежки 
Червен кръст наистина ще бъде алтернатива за младите хора 
на България, които искат да построят и да живеят в един по-
добър, по-мъдър и по-справедлив свят. 

Истинска буря от одобрителни възгласи съпроводи 
представянето на новия талисман на организацията - мистър 
Уайл, симпатичното лъвче, избрано преди пет години с кон-
курс, обявен от Оперативното бюро. Сега делегатите одобриха 
този избор и така той завинаги ще символизира Българския 
младежки Червен кръст ... 

Мистър Уайл беше главно действащо лице и във вечер-
ната програма на форума, на която – в стила на Оскарите и с 
чудесна музикална програма, бяха представени номинациите 
за учредените за първи път годишни награди на БМЧК. Засега 
те са в следните категории:

- Социалнопомощна дейност – Враца, Сливен, 
Търговище, Бургас, Силистра, Русе и Добрич. На-
градата се присъди на БМЧК – Търговище.

- Здравна просвета – Ямбол, Пазарджик, Варна. 
Наградата получи БМЧК-Пазарджик.

- Първа долекарска помощ – София, Благоевград, 
Смолян, Варна, Габрово. Наградата бе присъдена 
на БМЧК –Благоевград.

- Иновативни дейности – Монтана, Пловдив. На-
градата се присъди на БМЧК- Монтана за дългого-
дишното изпълнение на програмата „Не на наси-
лието”

Новост за вечерта и за практиката на БМЧК беше връчва-
нето на други - иронично-шеговити годишни награди  - „Черве-
нокръстки писък”- Монтана 2010, в които сериозно и на шега 
бяха отличени деятели на БЧК и БМЧК. 

Втората сесия на Х национален събор на Българския 
младежки Червен кръст обаче не на шега показа за кой ли път, 
че младежката ни организация гледа сериозно и отговорно на 
мястото и ролята си както в системата на Българския Червен 
кръст, така и в общественото развитие на страната и света.

Лидия МАРКОВА

НАШАТА 
АНКЕТА

Аз съм в БМЧК, 
защото...

Мария Пеева – БМЧК - София-
град: „... съм намерила адски 
добри приятели и хора, с кои-
то мога да работя прекрасно. 
Много ми харесва идеята, коя-
то въплъщава нашата органи-
зация , харесва ми това, което 
правя в нея - занимавам се с 
Младежките Аварийни екипи”.
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Анкетата проведе: Христо Паунов
Снимки: Ваня Нотева

Кристиян Пеняшки – БМЧК – 
Враца: „... ми дава възможност да 
реализирам идеите си, да работя 
в екип и да бъда наистина част от 
нещо прекрасно - червенокръст-
ката идея”.

Цвети Пеняшки – БМЧК – Враца: 
„...ми харесва да върша работа и 
да се чувствам отговорен”.

Крум Ненов – БМЧК – Монтана: 
„... така ми харесва. Това е една 
прекрасна организация, в която 
съчетаваме полезното с приятно-
то. Допадат ми многото обучения 
и работата в полза на нуждаещите 
се”.

Петьо Русинов – БМЧК – Видин: 
„...това е една организация, коя-
то изгражда хуманни ценности в 
младия човек и стимулира разви-
тието му. Харесва ми да се зани-
мавам с различни дейности, чрез 
които помагам на хората.

Десислава Дескова – БМЧК – Па-
зарджик: „... обичам да помагам и 
да се чувствам полезна. А също и 
заради обстановката, забавлени-
ята, емоциите, работата - изобщо 
всичко в БМЧК!”.

Теодора Нгуен – БМЧК - Ве-
лико Търново: „... това е най-
добрият начин да направя 
добро в полза на някоя орга-
низация, на някоя институция 
и защото е най-добрият начин 
да прекарам свободното си 
време”.

Адриан Йорданов от БМЧК 
– Шумен: „...да бъда добро-
волец за мен е истинско удо-
волствие. Най-важното за мен 
са обученията на млади хора, 
тъй като те ме карат да се 
чувствам щастлив”.

Славена Стамболова – 
БМЧК – Благоевград: „... 
това е правилното място за 
всеки млад човек, който иска 
да доразвие личностните си 
качества и да помага на дру-
гите”.
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Нека се обичаме!
В цялата страна на Свети Валентин БМЧК осъществи различни 

инициативи в рамките на кампанията „Бъди в час”

На 14 февруари БМЧК-София организира шествие 
под мотото „Нека се обичаме”. Включиха се пове-
че от 60 доброволци, които проведоха информа-
ционна кампания за превенция на ХИВ/СПИН - 
раздаваха презервативи, материали и лакомства.

Точно в 11,00 ч. в зала „Христо Ботев” започна оспор-
ван футболен мач между отборите на „БЧК и приятели” и 
„Медиите”. Лично председателят на БЧК Христо Григоров 
се включи в отбора на червенокръстците. В отбора на БЧК 
бяха и представители на Министерството на физическото 
възпитание и спорта, Министерството на образованието, 
младежта и науката, Столичната община, ООН, Медицин-
ския университет – София и др. 

Футболната чест на медиите браниха журналистите 
Тодор Кирков (bTV), Петър Борисов (Нова телевизия), Бойко 
Серафимов (TV 7), Йордан Георгиев (Ринг БГ), Найден Тодо-
ров (в. „24 часа”), Динко Гоцев (в. „Труд”), Георги Пехливанов 
(в. „Меридиан мач”), Петър Стоянов („Новините днес”), Емил 
Николаев (в. „7 дни спорт”) и Иво Славейков („Тема” – спорт). 
Червенокръстците проявиха умения и тактика, която им до-
несе резултат 7:4. 

Доброволци на БМЧК- Ловеч бяха обучени за обучи-
тели по превенция на ХИВ/СПИН от Росица Дакова – дирек-
ция “Опазване на общественото здраве” на РИОКОЗ. Те, от 
своя страна, ще обучат свои връстници по същата тема през 
следващата седмица. Те изработиха 400 сърца, украсиха 100 
бутилки и 550 свитъка с послания, които предоставиха на 
служители от областната и общинската администрация, как-
то и на граждани от Ловеч пред сградата на „Сити център”. 
Младите червенокръстци раздадоха презервативи и инфор-
мационни материали, като призоваха хората да бъдат разум-
ни и да се обичат.

В Силистра доброволци на БМЧК подаряваха любовни 
послания и късметчета в централната градска част, в мага-
зинната мрежа и заведенията на града. Над 500 граждани 

В подкрепа на Националната кампания 
„Бъди в час!” за превенция на ХИВ/СПИН Бъл-
гарският младежки Червен кръст напомня 
на хората, особено на младежите, за про-
блема и на 14 февруари – Деня на влюбени-
те. Доброволците от клубовете на БМЧК 
в 28-те областни червенокръстки органи-
зации провеждат разнообразни дейности с 
които да привлекат общественото внима-
ние към проблемите на ХИВ/СПИН.

Бургас

София

София
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получиха презервативи - традиционната мярка срещу риско-
вете от болести, предавани по полов път. Красивите послания, 
прегръдките и усмивките на доброволците създаваха настро-
ение и зареждаха минувачите с енергия и вяра в красотата и в 
любовта. Най-силно бяха впечатлени малките деца, получили 
прегръдка от «Големите сърца» – Калоян и Таня.

Доброволците на БМЧК-София област отбелязаха праз-
ника на влюбените с концерт в залата на СОУ «Саво Савов» в 
Пирдоп и с конкурс за рисунки и литературни всички училища 
в Средногорието и членовете на клубовете на БМЧК от Коприв-
щица, Пирдоп, Златица и Мирково. Областната организация на 
БЧК осигури награди за най-добре представилите се. Всички 
картички и рисунки останаха изложени в училището в Пирдоп.

40 ученици от ОУ „Х. Смирненски“ – Добрич бяха обу-
чени от доброволците на БМЧК, които раздадоха на своите 
съграждани валентинки с презервативи, информационни ма-
териали и изработиха „Пъзел на любовта“, на който гражданите 
оставиха своите послания.

“Любовта през погледа на маските“ – това мото си избра-
ха за тазгодишната кампания доброволците на БМЧК – Кърджа-
ли. В дните преди празника се проведоха дискусии по учили-
щата на тема “Няма неудобни въпроси за любовта и секса”.  На 
12 февруари в Дома на здравето доброволците и приятелите 
от клуб “Младите хора – здраве, секс и наркотици“ организира-
ха “Парад на маските“ и конкурс за най- добра маска на любо-
вта, в който със свои произведения  участваха ученици от СОУ 
и Професионалните гимназии в града. В рамките на АНТИСПИН 
кампанията бяха раздадени 1 000 презерватива, информаци-
онни брошури и „валентинки”.

Доброволците на БМЧК даряваха на хората във Велико 
Търново оригинарни валентинки, бутилки с послания, балони, 
сърчица и предмети, изработени от децата в ПУ ”Т. Търновский”. 
Най-голямата атракция беше „Колелото на късмета”, където се 
падаха целувка, прегръдка, балон с любовно послание и др. 

Доброволците от БМЧК- Бургас раздаваха презервативи 
и брошури и приканваха бургазлии да тестват своя ХИВ-статус 
в трите молбилни лаборатории, разположени пред община-
та, на площад „Тройката” и пред университета. Десетки млади 
хора използваха възможността и се тестваха за СПИН напълно 
анонимно и безплатно. Те подготвиха мащабна кампания, съв-
местно със студенти от БСУ, специалност PR, под надслов „Аз 
обичам. Ти обичаш ли?”. 

На 12 февруари във фоайето на СОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” в Стара Загора се проведе рокконцерт, посветен на Св. 
Валентин, където доброволци от БМЧК - Казанлък раздаваха 
на публиката символичните подаръци - „валентинка с презер-
ватив”. Те информираха гражданите на Стара Загора как да се 
предпазят от ХИВ и СПИН. Информационни кампании се про-
ведоха и в Раднево и Казанлък.

БМЧК- Ямбол изработи валентинки с любовни послания, 
които доброволците продаваха в различни институции, в цен-
търа на града, училищата и др. Кулминацията на тази кампания 
беше благотворителен бал за Деня на влюбените, организиран 
в залата на ОС на БЧК- Ямбол. На бала присъстваха ученици 
от различни училища от града. На всички присъстващи бяха 
раздадени информационни материали, популяризиращи рис-
ковете от сексуално поведение, презервативи, рекламни мате-
риали и др. 

Младите червенокръстци във Варна продължиха тра-
дицията “Любовна кампания” по улиците на града с мисията да 
накарат влюбените сърца да забият още по-силно. Под мотото 
“Напиши ми рецепта за обич” кампанията даде възможност на 
гражданите и гостите на Варна да изразят любовта си към сво-
ята половинка чрез любовно послание, афоризъм, мисъл или 
просто рисунка. Най-атрактивните и чувствени обръщения 
намериха място в специална изложба, посветена на любовта. 
Сърца и афоризми имаше за всички, осмелили се да обрисуват 
своите емоции.

Ловеч

Силистра

София-област

Добрич

Кърджали
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“Влюбени и здрави” бе мотото на тазгодишната кампания 
на БМЧК в Разградска област за превенция на ХИВ/СПИН. Над 
1000 валентинки и 1 000 презерватива бяха раздадени от до-
броволците за празника на влюбените. На 14 февруари добро-
волците от Разград раздадоха в центъра на града и в заведе-
нията сърца с любовни послания, презервативи и информаци-
онни картички. В Лозница доброволците проведоха обучения 
за превенция на СПИН в ПГССВМ ”Ал. Стамболийски”. Те също 
подаряваха валентинки, презервативи и промоционални ма-
териали. Младежите от клубовете на БМЧК в Самуил, Цар Ка-
лоян и Исперих подготвиха кът на влюбените на 12 февруари  
и подаряваха на съучениците си направените от тях сърчица с 
различни послания и прикрепени към тях презервативи. 

По повод Деня на влюбените в Търговище доброволците 
раздаваха валентинки с пожелание за безопасна любов и бало-
ни с формата на сърце. В Попово доброволците разменяха пре-
зервативи и балони срещу прегръдка. Огромен беше интере-
сът към пощенската кутия на БМЧК в гимназия „Христо Ботев”. 

Екип от обучители на клуб „Връстници обучават връст-
ници“ в Шумен, съвместно с Българския Червен кръст, МИКЦ, 
Общинския здравен център и Регионална инспекция за опаз-
ване и контрол на общественото здраве, проведоха обучение с 
ученици от СОУ „В. Левски“, ПГОХХТ, ПГСАГ и ПГМ на тема „Пре-
венция на рисково сексуално поведение, полово предавани 
болести и СПИН“.

БМЧК – Смолян взе участие в Маскения бал, организи-
ран от Ученическия парламент на 11 февруари 2010 г. в хотел 
„Смолян”. Доброволците изготвиха „валентинки”, които бяха 
раздадени по време на бала. Доброволците от град Неделино 
раздаваха информационни брошури и проведоха лекция пред 
ученическа аудитория. Новосформираният клуб на БМЧК – Бо-
рино отбеляза празника, като доброволците раздадоха ръчно 
изработени „валентинки”. В Мадан, Златоград и Девин добро-
волците се включиха в кампанията като раздаваха „валентинки” 
и презервативи.

БМЧК-Пазарджик изработи над 1 000 плика с любовни 
пожелания и презервативи. Младежите, разпределени в шест 
екипа, раздадоха и над 800 саморъчно изработени валентинки 
и около 1500 презерватива. На специално изграден пункт, те 
даваха информация, брошури и листовки за начините за пре-
венция на ХИВ/СПИН и сексуално рисково поведение.

Велико Търново

Разград

Стара Загора

Пазарджик

Пловдив

Бургас

Търговище

Ямбол
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Българският младежки Червен кръст години наред дарява радост на 
този ден и със собственоръчно изработени с много любов мартенички поже-
лава на всички много радост, здраве и късмет – и най-много на тези, които имат 
най-голяма нужда от7 самотните, изоставените, болните...

1000 мартеници изработиха доброволците на клубовете на район „Цен-
трален” към БМЧК и зарадваха с тях свои връстници, приятели и възрастни 
хора. Те посетиха домовете за деца, лишени от родителски грижи, „Олга Скобе-
лева”, „Рада Киркович”, „Княгиня Мария Луиза”, както и специализирания учеб-
но-професионален център „Свети Георги”, помощно училище „Стефан Караджа” 
и приюта за безпризорни в град Пловдив.  Мартеници получиха и домуващите 
от дома за възрастни хора „Хаджи Гьока Павлов” и дома за стари хора „Св. Васи-
лий Велики”, както и бенефициенти на програма „Домашни грижи” и на дневния 
център за възрастни хора към БЧК – Пловдив. Клуб „Милосърдие” в Сопот за 
трета поредна година проведе акция по повод 1 март. Доброволците на БМЧК 
изработиха мартеници за децата от детските градини „Приказен свят”, „Слънче-
во детство”, „Роза” и за дневния център за работа с деца и юноши с увреждания. 
Акцията премина под мотото „Една мартеница – една усмивка”, превръщайки 
този ден в истински празник за всички деца. 

На 2 март доброволци на БМЧК от клуб „Социалнопомощна дейност” в 
Бургас посетиха Центъра за социална рехабилитация „Св. Николай Чудотво-
рец”. Те зарадваха малчуганите с мартенички, специално изработени за децата 
с увреждания от техни връстници от ОУ „Васил Априлов”. Доброволците пяха с 
децата песнички и играха с тях различни забавни игри. 

С над 5000 мартеници започнаха фондонабирателната акция „Марте-
ница” доброволци на Български Червен кръст от Благоевград и Гоце Делчев. 

Акция „Мартеница” на БМЧК зарадва 
млади и стари в цялата страна

Мартеницата... Този магически амулет, наследен от предците ни е първият знак за настъп-
ващата пролет. Ето защо всеки българин носи мартеница на първи март, символизираща 
вярата, че от сега нататък всичко ще е по-добро. Навсякъде по света хората празнуват 
идването на пролетта с радост и надежда, но само в България се посреща такъв празник с 
традиции от старите времена. В старите времена мартеницата е била възприемана като 

ритуален знак – амулет, предпазващ от злите духове. Днес символизира само идването на пролетта. Но 
дори и сега българите вярват, че ако носят мартениците през март че са здрави цяла година. 
Най-въодушевени от този традиционен празник са децата. Те приемат Баба Марта, точно както са при-
ели и Дядо Коледа два месеца по-рано, само че получават мартеници вместо подаръци. Има много песни 
за Баба Марта, които са се запазили от преди и все още се пеят. Всички те са радостни весели както и 
самата тя. 
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Това е съвместна инициатива на  клубовете на БМЧК и доброволците 
от третата възраст, работещи по програма „Баба и дядо за деца от со-
циални институции” и „Повишаване информираността на обществото 
по проблемите на възрастните и лобиране за техните права”, както и 
на деца от ДОВДЛРГ ”Иван Кюлев” – Гоце Делчев. Всички те изработиха 
мартеници, които нямат цена и се предлагат на пунктове на БЧК в цен-
тралните части на градовете, предоставени с любезното съдействие на 
общинските администрации. Набраните средства са за фонд „Милосър-
дие” при БЧК.  

Врачанската червенокръстка организация и обитателите на 
дома за стари хора “Зора” изработиха над 150 мартеници за набиране 
на средства в помощ на жертвите от разрушителното земетресение в 
Хаити под мотото “Да помогнем на децата от Хаити”. На 1 март добро-
волците на БМЧК зарадваха с мартеници малките обитатели на Дома 
за медико-социални грижи и членовете на общинската организация на 
хората с увреждания.

Доброволци на БМЧК-Разград посетиха малчуганите от Дома за 
деца, лишени от родителски грижи, в разградското село Осенец. Пода-
риха им красиви мартенички с пожелание за здраве и ги изненадаха 
с лакомства, включиха се и в детските игри. Посетиха и учениците от 
ОУ “Хр. Ботев” в Лознишкото село Гороцвет. Всички мартенички бяха 
изработени и предоставени от учениците от 5, 6 и 7 клас на ОУ ”Н. Й. 
Вапцаров” в Разград под ръководството на преподавателката по изоб-
разително изкуство Катя Даскалова.

15 момичета и момчета от БМЧК зарадваха много деца от Пер-
ник. Три екипа обиколиха централните части на града и подаряваха на 
минувачите изработени от самите тях

мартеници. Доброволците бяха и на тържество в ДМСГД-Перник. 
В Ловеч доброволци на БМЧК, възрастни доброволци на ОС на 

БЧК и Джеймс Додрил - доброволец от Корпуса на мира, изработиха 
съвместно картички и мартеници. На първи март те посетиха ПУ ”Васил 
Левски” - Пресечената скала, Дом за стари хора в с. Сливек и защите-
ното жилище за момчета в  Ловеч. Г-жа Милка Йонкова – секретар на 
читалище ”Просвета” в Априлци и доброволец на БЧК, изработи 700 
мартеници, които бяха раздадени от нея и от доброволци на БМЧК на 
ученици и деца от ПГТ ”Иван Марангозов”, ЦДГ в кв. „Видима” и кв. „Ос-
трец”, ОУ”Васил Левски”, на общинската администрация и граждани.

Доброволците на БМЧК - Ямбол организираха фондонабирател-
на кампания за децата от ДДЛРГ ”Ю. Гагарин” – Ямбол, „Да подарим ус-
мивка на децата в неравностойно положение”. Те изработиха мартени-
ци, които продаваха в различни институции, по улиците на града, учи-
лищата и др. Със събраните средства бяха закупени топки, федербали, 
шах и др. За децата от дома. Дарени бяха и дрехи. 

Един от най-младите клубове на БМЧК “Вяра, надежда и любов“ 
към СОУ “Н. Й. Вапцаров“ в Момчилград изработи и направи изложба 
с над 400 мартеници. Част от тях бяха безвъзмездно предоставени на 
„Технополис” - Кърджали  за клиентите. Жестът не остана неоценен. Ръ-
ководството на „Технополис България” направи дарение от 3 сешоара 
и 1 тостер на обща стойност 300 лева за децата, настанени в Дневен 
център за деца с увреждания в Момчилград. Доброволците от клуба 
посетиха децата от ДМСГД и възрастните хора от ДСХ и Хоспис „Червен 
кръст”, където зарадваха бенифициентите със своите мартенички и с 
пожелания за много здраве и усмивки.

БМЧК – Варна организира кампания “Бяло и червено за едно 
добро дело”. За поредна година доброволците изработиха традицион-
ни мартенички. Помогнаха им и деца от дом „Гаврош”. На 1 март срещу 
дарения мартеници получиха много варненци. Събраните средства са 
предназначени за дом „Гаврош”.

Младите червенокръстци в Пазарджик собственоръчно израбо-
тиха над 3 000 мартенички, с които зарадваха възпитаниците от Център 
за настаняване от семеен тип, възрастните хора от домовете за стари 
хора „Гаврил Кръстевич” – Пазарджик и домът в село Главиница. В ак-
цията взеха участие 43 доброволци от пазарджишката младежка струк-
тура.

Клубът на БМЧК в община Панагюрище изработи над 350 марте-
нички, а доброволците ги подариха на своите съграждани с най-искре-
ни пожелание за здраве и пролетно настроение.

25 деца от Шесто помощно училище в София се включиха в ак-
ция на БМЧК и заедно с доброволците направиха мартеници, които на 
1 март бяха раздадени на партньори на БЧК.
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Фондацията на УниКредит „Унидеа” и Българският Червен кръст на съвместна пресконференция представиха пър-
вия проект в България „Домашни грижи за възрастни хора, останали сами в резултат на вътрешна и външна мигра-
ция на своите близки”. Той е част от мащабната програма „Миграция” на Унидеа за увеличаване на познаваемостта 
и подкрепа на всички проблеми, които миграцията създава. 

Съвместният проект предвижда създаване на центрове за домашни грижи в Добрич и в Смолян и предоставяне на 
здравни и социални услуги на възрастни хора в домовете им за запазване на техния независим и достоен живот и предотвра-
тяване на социалното им изключване.

В пресконференцията участваха: Паоло Коки – главен мениджър на „Унидеа”, Левон Хампарцумян – главен изпълните-
лен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк, Андреа Казини – главен оперативен директор и зам.-председател 
на УС на УниКредит Булбанк; Христо Григоров – председател на БЧК, д-р София Стоименова – генерален директор, д-р Надеж-
да Тодоровска – зам.-генерален директор и ръководител на направление „Социално-оперативни дейности”, Иванка Шопова 
– директор „Социална политика” на община Добрич и Петър Харадинов – секретар на община Смолян.

„Конкретно в България разбрахме, че сред най-засегнатите от миграцията групи е тази на възрастните хора, чиито деца 
са напуснали страната. Така възрастните хора са останали сами, с многобройни здравословни проблеми, с ниски доходи. Те 
се нуждаят от квалифицирани здравни и социални услуги. С експертната подкрепа на Българския Червен кръст ще можем 
да помогнем на два региона, в които проблемите са много тежки – Смолян и Добрич”, каза Паоло Коки, главен мениджър на 
„Унидеа” – фондация УниКредит.

Фондация „Унидеа” и БЧК ще 
изградят два центъра 

за домашни грижи

Паоло Коки получи от председателя на БЧК 
Христо Григоров сертификат за дарение

На Левон Хампарцумян беше връчено мечето-символ 
на кампанията „Светът е наш. Ти си на ход”
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Левон Хампарцумян сподели: „Можем да си позволим да правим хубави неща и извън нашата прозаична област и да се 
насочим там, където има само любов, доброта и състрадание”.

„Много се радваме, че спечелихме подкрепата на силен партньор като „Унидеа”, защото възрастните хора са една от 
най-уязвимите групи и считаме, че е наш дълг да се погрижим за тях. Българският Червен кръст е разработил модел за пре-
доставяне на социални и здравни услуги по домовете на най-нуждаещите се, като организацията сама намира източниците 
за финансиране на тази дейност. Надяваме се, че в близко бъдеще държавата ще предприеме мерки за промяна на норма-
тивната уредба, с което да осигури финансиране на този вид услуги чрез специален социален фонд и здравната каса”, каза 
г-н Христо Григоров, председател на БЧК. 

Д-р С. Стоименова информира, че проблемите на миграцията от няколко години са на вниманието на националните 
дружества на Червения кръст и Червения полумесец и ще бъдат разгледани детайлно на предстоящата през м. април т. г. 
Европейска конференция на Червения кръст и Червения полумесец във Виена. 

Проектът, представен от д-р Н. Тодоровска, предвижда създаване на Центрове за домашни грижи в Добрич и в Смолян 
и предоставяне на здравни и социални услуги на възрастни хора в домовете. 

Един от основните проблеми, с които се сблъска нашето общество в годините на прехода, бе интензивната вътреш-
на и външна миграция. Официалната статистика сочи, че от 1989 г. досега повече от 700 000 души са напуснали страната в 
търсене на професионална реализация, възможности за обучение и по-висок жизнен стандарт. Не по-малко интензивна е 
и вътрешната миграция, като само през 2008 г. в нея са взели участие 123 000 души. Почти половината от емигрантите са 
млади и образовани хора (20 – 35 г.), което води до сериозни демографски проблеми в страната: намаляване на населени-
ето в трудоспособна възраст и намаляване на раждаемостта. В същото време нараства относителният дял на хората над 
65-годишна възраст, като в момента техният брой е 1 325 891 от 7 563 710 население на България. Сред най - засегнатите 
от миграционните процеси са възрастните хора, които остават сами, с многобройни здравословни проблеми, живеещи на 
прага на бедността, нуждаещи се от квалифицирани здравни и социални услуги. Избраните региони са сред най-засегнатите 
от гледна точка на миграционните процеси, отрицателния естествен прираст и повишена заболеваемост и смъртност, както 
и висока степен на безработица.

В рамките на проекта ще бъде изграден квалифициран екип от домашни помощници и медицински сестри, които ще 
преминат специализиран обучителен курс за спецификата на грижите в домашна среда. Предвижда се изграждането и на 
екип от доброволци, които също ще бъдат обучени и ще поемат една част от грижите за възрастни хора.

Възрастни хора над 65 години, чиито близки са напуснали родните си места, възрастни хора с различни хронични 
заболявания, изискващи контрол на физиологични показатели – кръвно налягане, кръвна захар, температура и т.н.; хора с 
различни по тежест увреждания, които пречат на самостоятелния начин на живот; пациенти във възстановителен стадий 
след прекарани тежки системни заболявания – инсулт, инфаркт, както и пациенти в следоперативен стадий с приключено 
интензивно лечение, неизискващи 24-часово наблюдение могат да се възползват от услугите, които ще бъдат предоставени 
в рамките на проекта през тези 2 години.

БЧК ще работи в тясно сътрудничество с представители на общинските администрации и социалните институции по 
места. Проектът ще допринесе за повишаване качеството на живот на възрастните хора в избраните общини и за разширя-
ване на диапазона от социални услуги, предоставяни в общността.

Избраните региони са сред най-засегнатите от гледна точка на миграционните процеси, отрицателния естествен при-
раст и повишена заболеваемост и смъртност, както и висока степен на безработица. 

БЧК ще работи в тясно сътрудничество с представители на общинските администрации и социалните институции по 
места. Проектът ще допринесе за повишаване качеството на живот на възрастните хора в избраните общини.

Проектът ще продължи две години и е с общ бюджет 193 000 евро.

Д-р София Стоименова (в средата)
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От 1 до 5 февруари т. г. делегация 
на Българския Червен кръст в 
състав: д-р София Стоименова 
- генерален директор, д-р На-
дежда Тодоровска - зам.-гене-

рален директор и доц. Красимир Гигов - гла-
вен секретар, бе на посещение в Тел Авив и 
Йерусалим, Израел. 

В рамките на посещението и в съот-
ветствие с двустранното споразумение за 
сътрудничество между Червения Давидов 
щит /ЧДЩ/ и Българския Червен кръст, по-
дписано през м. август 2004 год., бяха орга-
низирани срещи с представители на ЧДЩ.

Делегацията на БЧК бе посрещната от 
г-н Димитър Цанчев - извънреден и пълно-
мощен посланик на Р България в Израел и 
г-н Димитър Филипов - пълномощен минис-
тър и зам.-ръководител на мисията. 

Делегацията се запозна с дейностите 
и богатия опит на ЧДЩ, свързан със  спа-
сяване на живот при  инциденти в ежедне-
вието, при кризисни и бедствени ситуации 
и др. ЧДЩ има традиции и професионален 
опит, свързан с обучението на доброволци 
и служители в различни по сложност и про-
дължителност специализирани курсове по 
оказване на първа помощ, сърдечно-съдова 
реанимация и т.н. 

Интересът на делегацията на БЧК бе 
насочен към функционирането на система-
та за получаване, регистриране и реагиране 
на повикванията и изпращане на специали-
зирани екипи за оказване на помощ и при 
необходимост транспортиране до лечебно 
заведение на пациенти. Представителите на 
БЧК имаха възможност да разгледат автомо-
билния парк на ЧДЩ - обикновени линейки, 
реанимобили, линейки, превозващи специ-
ализирана апаратура и адекватни матери-
али, необходими при по-големи бедствия с 
масови поражения , мотоциклети и др. По 
време на срещите бе предоставена инфор-
мация и материали и за дейностите на БЧК. 

ЧДЩ има добре развита система за на-
биране и преработване на кръв, изпълнява 
проекти в различни сфери за оказване на по-

Делегация на БЧК 
посети Израел
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мощ в Грузия, Азърбайджан, Шри Ланка и др, поддържа 
връзки със зоналния офис на МФЧКЧП в Аман, с МКЧК. 
Националното дружество си сътрудничи с Американ-
ския, Британския, Италианския Червен кръст, Йордан-
ския Червен полумесец и редица други национални 
дружества, но желае да разшири и обогати своя опит 
в дейностите извън спешни ситуации, където БЧК би 
могъл да окаже съдействие. 

Българската делегацията се срещна с ръко-
водството на организацията „Яд Сарах” в Йерусалим. 
Дейностите й са насочени предимно към оказване на 
помощ на нуждаещи се възрастни и болни. Тя е уважа-
вана доброволна организация с 6 000  доброволци и с 
клонове в цялата страна, свързана с извършването на 
домашни грижи и предоставяне на голям диапазон от 
специализирани уреди в помощ на хора с увреждания. 
Другите услуги, които организацията оказва, са: стома-
тологична клиника за възрастни, център за деца  със 
специални нужди, консултантски услуги, транспорт за 
възрастни, доставка на храна по домовете, работилни-
ца за поправка на уреди и др. Организацията се финан-
сира от дарения и частично заплащане на услугите. 

На заключителната среща с г-н Филипов делега-

цията ни информира накратко за срещите си с партньорите в Израел, 
както и за основните дейности на БЧК. 

Придобитият полезен опит по време на визитата може да бъде 
ползван успешно от БЧК в сферата на спешната помощ и за разширяване 
на диапазона от предлаганите услуги.

Средиземноморска конференция на 
Чeрвения кръст и Червения полумесец

От 17 до 19 март 2010 г. в гр. Цавтат, Хърватска, се 
проведе XI средиземноморска конференция  на Друже-
ствата на Червения кръст и Червения полумесец, в която 
взеха участие представители на 25 национални друже-
ства. В срещата се включиха и наблюдатели от Междуна-
родната Федерация на Червения кръст и Червения полу-
месец (МФЧКЧП), Международния комитет на Червения 
кръст, Постоянната комисия, Платформата за европейско 
червенокръстко сътрудничество за бежанци, търсещи 
убежище и мигранти, Центъра за климатични промени, 
Младежката комисия към МФЧКЧП, както и председатели-
те на Австрийския и Унгарския Червен кръст и Червения 
кръст на Венецуела. Председателят на Българския Червен 
кръст Христо Григоров беше сред поканените наблюдате-
ли на конференцията.

Темите, които бяха разгледани, включваха: обсъж-
дане на миграционните процеси, промените в климата, 
социалните ефекти от световната икономическа криза 
и въпроси, свързани с младите хора като агенти на про-
мяната. Част от тези тематични панели бяха водени от 
представители на Градския съвет на Барселона, Евро-Мед 
платформата, Европейския средиземноморски институт, 
Международната организация по миграция. 

В последния ден от конференцията беше предста-
вен за обсъждане изработеният проект на декларация 
„Дубровник”, която потвърждава ангажираността на 
участващите национални дружества с обсъжданите теми 
и изразява тяхното желание за съвместна работа и съ-
трудничество.
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На 12 март т. г. В НУЦ на БЧК в село Лозен 
беше проведено Шестото делегатско събра-
ние на Водноспасителната служба на Българ-
ския Червен кръст. Присъстваха 25 делегати 
от цялата страна и членове на Националната 
комисия по водно спасяване. Гости на събра-
нието бяха зам.-генералните директори на 
БЧК д-р Надежда Тодоровска и Василка Каме-
нова, както и главният секретар на организа-
цията доц. Красимир Гигов.

Делегатите обсъдиха и приеха отчета за 
2009 г. и плана за работата по водно спасяване 
за 2010 г. По време на делегатското събрание 
бяха разгледани актуални проблеми, свърза-
ни с дейността на Водноспасителната служба 
на БЧК.

Национална конференция за 
водноспасителната дейност

На 5 март т. г. Областният съвет на БЧК - Варна бе домакин 
на Национална конференция по проблемите на водноспасител-
ната дейност в страната. В нея взеха участие: Христо Григоров 
– председател на на БЧК, доц.д-р Красимир Гигов – главен секре-
тар, Илия Раев - председател на варненската областна червено-
кръстка организация, Димитър Атанасов - народен представител, 
доц. Стоян Андонов – председател на Националната комисия по 
водно спасяване, Теодора Томова – директор на дирекция ”Вод-
носпасителна служба” в БЧК, доц. Христо Бозов – зам.-кмет на об-
щина Варна по здравеопазването, кап. Никифор Герчев – дирек-
тор на „Булсар”, инж. Илия Кръстев от Института по океанология, 
Андрей Василев от Съюза на концесионерите и други представи-
тели на институции, ведомства и неправителствени организации 
в България, свързани с водноспасителното дело. 

Участниците направиха различни презентации и поставиха 
много проблеми, включително и законодателни, затрудняващи 
нормалното развитие на водноспасителната дейност. В края на 
конференцията бе излъчена работна група, която да изготви и 
представи пред правителството и заитересованите институции 
концепция за разрешаване на проблемите и подобряване на вод-
носпасителната дейност в страната, което е важна предпоставка 
за намаляване на водния трявматизъм и за подобряване имиджа 
на България по отношение на летния туризъм.

Конференцията препоръча на работната група концепция-
та за усъвършенстване на водноспасителната дейност да съдър-
жа следните конкретни предложения: промени в нормативната 
уредба за водноспасителната дейност и нейното хармонизиране 
с Европейското законодателство; организиране и изграждането 
от БЧК на Национален център по морско и водно спасяване във 
Варна върху собствен терен и ангажиране на партньори, вклю-

чително и по линия на Европейските фондове; осигуряване на 
нормативно съдействие от отговорните институции за осъщест-
вяването на предложено от БЧК въвеждане на задължителното 
обучение по плуване като елемент от  учебната програма в учи-
лищата; създаване на туристическа полиция, която да контроли-
ра и санкционира нарушенията както на туристите и летуващите 
около и във водните площи, така и на туристите, практикуващи 
зимни спортове. Създавнето и издръжката на тази структура не 
трябва да ангажира държавния бюджет, а да се поеме от стопа-
ните на обектите; реинвестиране на част от концесионните так-
си, които постъпват в бюджетите на общините /около 4 милиона 
годишно/ за развите на водното спасяване и обезопасяване на 
плажовете, които нямат стопани.

Концепцията трябва да бъде готова до 31 май т. г. и предста-
вена на правителството и заитересованите институции. 

Делегатско събрание на Водноспасителната 
служба на БЧК
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мАйКА НА СвОИтЕ ДЕЦА
Дългогодишният главен редактор на сп. „БЧК” 

василка Диманова навърши 75 години

т ака я определи на една от поредните кореспон-
дентски срещи Стефка табакова от Русе. тя имаше 
предвид факта, че Василка Диманова- дългогоди-
шен отговорен секретар, зам.-главен редактор и 
главен редактор на списание „Български Червен 

кръст”, се отнася към списанието и към окръжните му корес-
понденти като към свои деца. Познава добре всеки от тях, 
знае проблемите им, полага усилия да им помогне, умее да 
открива най-доброто у тях и да го показва на хората. И те й 
отвръщат с искрено уважение и обич...

Всъщност Вася Диманова е човекът, който практически 
изгражда тази особена формация в системата на Българския 
Червен кръст, развива я във времето, оползотворява макси-
мално творческите и човешките им възможности в интерес 
на списанието. Нещо повече – като грижовна майка, бавно и 
полека , създава едно особено семейство – на творци от раз-
лични поколения, обединявани чрез редакцията на списание 
„Червен кръст”от идеите на Червения кръст.

С много обич си припомня тя началото....” За да има ма-
териали от цялата страна през 1968 г.редакцията на изданието 
привлече журналисти от всеки окръг и ги направи свои ко-
респонденти. Без заплати, доброволно, от любов. Мнозина от 
тези мили и всеотдайни труженици, които дойдоха в Червения 
кръст уж „служебно”, останаха за цял живот влюбени в тази ор-
ганизация. Редакцията създаде приятелство, което се разши-
ряваше и обогатяваше, привличаше нови и нови хора.”

Най-точно определя ролята й в този процес специални-
ят кореспондент, силистренският поет Валентин Чернев, който 
е свидетел на всички промени: „...Д-р Невена Кънчева ще оста-
не в стаята на бюлетина, но с нас ще се занимава Вася Димано-
ва - жената, без която изданието просто нямаше да съществува. 
Или просто нямаше да е това, което... Което какво? Може би, 
което остана. Защото за година-две формираният екип надрас-
на понятието „бюлетин” и стана първоначално „изданието”, а 
по-късно, отначало несмело, после все по-уверено - „списани-
ето”. Не „другото списание”- в съседство шумеше многолюдна-
та и мощна редакция на „Здраве” - а нашето, издавано някак на 
инат, но с небивал ентусиазъм. Казваха, че е невъзможно БЧК 
да има две списания, но, изпълнявайки задачите си сред чер-
венокръстците, бюлетинът и по качество, и по външен вид, и 
по оформление, и по кореспондентски материали бе наистина 
списание..” 

Опитвам се и аз - сега, във връзка с нейния юбилей, да 
очертая образа й на човек – общественик и журналист, на чер-
венокръстки деятел. трудна работа, особено за човек, който е 
заедно с нея в продължение на повече от 30 години. Уж всичко 
ти е ясно, а някак не се получава – не намираш най-правилните 
думи... Едно обаче е безспорно – животът й поднася много и 
не винаги положителни предизвикателства и обрати, които се 
превръщат в изпитание на нейния характер, но и в нагледно 
доказателство за силата на човешкия дух...

Имах привилегията да бъда с нея в деня на нейния 
юбилей, когато й връчваха най-високото отличие на Съюза на 
българските журналисти – „Златното перо”. Мотивите за награ-
дата са ясни - „За доброто сърце и човеколюбието, за всеотдай-
ността и искрената обич, с които дарява хората, за активната й 
журналистическа дейност в изданията на Българския Червен 
кръст и по повод на нейната 75-годишнина”. Радвах се заедно с 

нея и мислено се връщах към пътя й до този миг.
Малкото момиче от шуменското село Кюлевча носи в душата си 

толкова много мечти. Една от тях е да свири на цигулка. И в духа на 
времето пише трогателно писмо до тогавашния премиер Вълко Чер-
венков – като в приказките тя получава като подарък мечтания инстру-
мент.Не става известна цигуларка, но запазва завинаги любовта си към 
цигулковите концерти... Следва учение в медицинския техникум, рабо-
та като медицинска сестра. Идва и голямата любов - съдбата я среща 
с журналиста от вестник „Народна армия” Бойко Диманов и двамата 
създават прекрасно семейство, живеят дружно- до момента, когато не-
лепа катастрофа й го отнема...

Всъщност точно той й помага да намери себе си. А тя показва 
воля и дух, като работи като медицинска сестра в хирургическото от-
деление на транспортна болница и следва вечерно българска фило-
логия; грижи се за единствения им син Ивайло и започва да пише за 
редица печатни издания.

Познавам трудния път на човека от провинцията, когото съдбата 
е довела в София, но който цени и запазва  връзките си с родния край, 
със семейството и близките си... И досега тя проявява топла грижа към 
всички тях...

Зад спокойната си външност Вася крие буря от чувства, които 
трудно разкрива пред хората; носи и много спотаена нежност, която 
можеш да усетиш в любовта й към цветята, към театъра, към изкуства-
та... Удивителното чувство за артистичност я свързва трайно с худож-
ниците Кольо Седларски и Жечко Попов, с керамичката Блага Керте-
ва, с певицата Реса Колева и изкуствоведа Борис Михалков, с руската 
поетеса Людмила Шикина... Не ги запазва за себе си, а ги привлича в 
дейности, свързани с Червения кръст и неговото списание.
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Екипът на сп. „БЧК” и окръжните
кореспонденти

В. Диманова на съвещание с главните
редактори на червенокръстки издания в

Румъния

така се ражда и една друга формация към списанието – 
клубът „Радетели на Червения кръст”, в който влизат както главни 
редактори на водещи медии, така и изтъкнати български журна-
листи като Стефан Продев, Петър Станчев, Коста Батков и Анели 
Бачева, Кирил Янев, Надежда Кабакчиева, Кирил Панайотов, Енчо 
Господинов... Клубът е „маята”, която позволява на списанието да 
расте във времето, да стане неотменна част от развитието на ця-
лата червенокръстка организация, което документира на страни-
ците си с търпение и обич.

това са точните думи, с които може да се характеризира 
приносът на Вася Диманова. тя води истинска битка с Министер-
ството на културата, Комитета по печата и останалите институции, 
докато изданието получи официален статут на списание и се оси-
гури необходимата хартия и база за отпечатването му 

търпеливо и с обич Вася ориентира списанието към по-
вярна връзка с регионалните организации, с отделните добро-
волци и активисти на БЧК. В. Чернев си спомня за годишните сре-
щи с кореспондентите, конкурсите, рейдовете - в София и Варна, в 
Благоевград и Смолян, в Русе и Видин, в Кюстендил и Пазарджик, 
в Силистра и Ямбол, в Монтана и Велико търново... Списанието – 
продължава той - се беше научило да пише за най-важното - не 
само за нещата, а главно за хората, които осъществяваха тези 
неща. това е, което липсва на нашата журналистика днес – отво-
рете който и да е вестник, за да видите, че хората просто ги няма, 
освен ако не са бандити, политици или попзвезди... В списанието 
ги имаше...”.

С типично за нея постоянство Вася търси прояви на добро-
та и човечност, открива и покровителства творци в неравностой-
но положение, за които разказвахме на страниците на списани-
ето. Години наред редакцията организира литературен конкурс, 
чийто любезен домакин е ОК на БЧК – Сливен. тя е в основата и 
на съвместните инициативи с вестниците в Гоце Делчев, тутракан, 
Асеновград, Антоново...Защото е дълбоко убедена, че силата на 
Червения кръст е в подкрепата на обикновените хора, разказите 

за които винаги имат място в списанието.
„Списание „Български Червен кръст”- смята Вася- има 

своето място както в днешния ден, така и в историята на Дру-
жеството. Защото историята, покрай другите научни и истори-
чески проучвания, се пише и от разказите, кореспонденциите, 
очерците, репортажите и в т. н. „ведомствени издания”. А когато 
са излезли от перото на добри журналисти, те се вписват в нея 
като послания на човечността и добротата, символ на които е 
Червеният кръст

Но приносът на списанието, т.е. и на Вася Диманова, е и 
в умението да подпомага творческите търсения и на хора в не-
равностойно положение, да извежда на светло смели и човеч-
ни постъпки. Ще приведа само няколко примера - действената 
подкрепа на самоукия художник - дърворезбар от с. Вакарел 
Найден Иванов; на Мариела Въндева - момичето от Враца, коя-
то пишеше и рисуваше с уста, защото бе останало инвалид след 
тежка автомобилна катастрофа; срещата на деца, спасили чо-
вешки живот край водни площи с ръководството на БЧК.. 

Случва се хора, работили в системата на БЧК, да я на-
пускат обидени – Вася прави изключение и в това отношение. 
След пенсионирането си тя не само не прекъсва, а постоянно 
търси възможности да е полезна на организацията. Продължа-
ва да пише в списанието, включва се в дейността на създаде-
ните през 1993 г. Клуб на милосърдните сестри и Дамски коми-
тет към БЧК, става активен доброволец в трети териториален 
център в столицата и взема активно участие във всички негови 
акции. Дори тогава, когато самата тя се нуждае от помощ и за-
крила след смъртта на Бойко и тежката битка с болестта ....

Душата й постоянно търси повече социални контак-
ти – така открива мястото си и в един нов клуб – на ветерани 
- културни дейци в кв. Княжево, където намира разбиране и 
подкрепа. 

Сърцето й обаче принадлежи на семейството, осиротя-
ло след смъртта на Бойко – на талантливия син Ивайло, който 
продължава журналистическата професия на родителите си 
като завеждащ отдел „Култура” във в. „Земя”; изявен поет с кита-
ра, автор на няколко книги с поезия и проза, член на Съюза на 
българските писатели. И, разбира се, на внучката Ива – ученич-
ка в Художествената гимназия в София, чиито първи творчески 
изяви са твърде обещаващи... тиха и ненатрапчива е обичта й 
към тях, но изпълва със смисъл цялото й същество 

такава е тя и към хората, които е допуснала до себе си. 
Защото е чужда на шумните масови прояви, ако те скриват от-
делната личност, ако й отнемат правото да изявява себе си. Но 
е готова да подкрепи с майчинско търпение и обич всеки, кой-
то се нуждае от помощ; да помогне на добра кауза. Като обича-
ната от нея кауза на Червения кръст.

лидия мАРКОвА
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Д-р Божидар Нанев, министър на здравеопазването, и д-р 
Валерий Митрев, зам.-министър на здравеопазването,  на 7 януари 
т. г. бяха на официално посещение в Българския Червен кръст. На 
среща с ръководството на БЧК гостите бяха запознати с актуални 
аспекти от дейността на хуманитарната организация.

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев и 
председателят на БЧК Христо Григоров подписаха споразумение 
за сътрудничество. Двете институции декларират, че обединяват 
усилията си в осъществяване на съвместни дейности за опазване 
и укрепване на човешкото здраве.

Споразумението предвижда сътрудничество между БЧК и 
Министерството на здравеопазването да продължи в следните 
области: превенцията на социалнозначими  заболявания; подпо-
магане на децата в риск, лицата, семействата, бежанските и др. 
общности в неравностойно социално положение; реализиране на 
съвместни програми за следдипломно обучение на специалистите 
по здравни грижи; съвместно  разработване на програма за обуче-
ние на спешни медицински помощници за подобряване квалифи-
кацията на немедицинския персонал, ангажиран при оказването 
на спешна медицинска помощ; доразвиване на съществуващите 
механизми за предоставяне на доболнична медицинска помощ.

Двете институции ще си взаимодействат при нещастия в 
планините, които налагат оказване на неотложна помощ от ПСС 
при БЧК и от медицински екипи, ще координират действията си 
в случай на бедствия, аварии и катастрофи и кризисни ситуации 
в съответствие с действащото законодателство в тази област, ще 

участват при изготвянето на нормативни актове и програми за 
промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, обу-
чение на населението, учащите и специализираните екипи по пър-
ва помощ, повишаване на здравната култура и др.

Българският Червен кръст и министерството на 
здравеопазването подписаха договор за сътрудничество

трапезарията на БЧК в София 
отново отвори врати

Наградени планински 
спасители
Отрядът на ПСС в Сливен на тържествено съ-

брание връчи юбилейни значки на дългогодишни 
свои членове. Гости бяха д-р Юлия Бянкова – лекар 
на отряда и зам.-председател на областната черве-
нокръстка организация, и Марияна Куновска – спе-
циалист в секретариата на ОС на БЧК. Наградените 
за дългогодишна дейност планински спасители са: 
Стефан Гиргинов, Андон Димов и Пенко Райков. те 
имат съществен принос в учебната, профилактич-
ната и спасителната дейност на отряда.

На 8 януари т. г. трапеза-
рията на столичната червено-
кръстка организация отново 
отвори врати за нуждаещи се 
софиянци. тя се поддържа вече 
дванадесет години през зим-
ния сезон.

По проекта в продълже-
ние на три месеца топла храна 
получават 120 души от цяла Со-
фия: самотни възрастни, болни, 
хора с увреждания, бездомни 
и др., които са с ниски доходи 
или нямат никакви средства 
за препитание. трудноподвиж-
ните бенефициенти получават 
обяда си в къщи от доброволци 
на организацията.

Финансирането на тра-
пезарията е осигурено чрез 
фондонабирателни кампании и 
собствени средства на Българ-
ския Червен кръст в столицата. 
Червенокръстците от София 
правят всичко възможно да 
осигурят от дарители целеви средства или хранителни продукти за подпомагане 
на най-уязвимите чрез топла храна. Включили со се „Алианц България”, „Нестле 
България”, фирма „Унипек”, сладкарници „Пчела” и фирма „Бор Чвор”.
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Сдружение „Български Червен 
полумесец” вече не съществува

На свое заседание от 18 януари 2010 г. по дело No 197/2009 
г. търговищкият окръжен съд  прекрати със съдебно решение 
съществуването на сдружението с нестопанска цел „Български 
Червен полумесец” (със седалище - село Славяново, община По-
пово), регистрирано миналата година по фирмено дело № 11 на 
търговищкия окръжен съд.

Сдружението е осъдено да заплати на ищеца (Българския 
Червен кръст) разходите по делото, както и държавна такса за 
съдебното производство по това дело.

Според решението на съда ще бъде определен срок за 
ликвидиране на сдружението „Българския Червен полумесец” 
и назначен ликвидатор. Сдружението беше регистрирано през 
2009 г., преди изборите, в грубо нарушение на българското и 
международното законодателство. Българският Червен кръст 
получи сериозна подкрепа от МВнР, Прокуратурата, Междуна-
родната федерация на Червения кръст и Червения полумесец и 
Международния комитет на Червения кръст, както и правно тъл-
куване и анализ на възникналия казус.

Със собствени средства Българският Червен 
кръст участва в операцията за подпомагането на по-
страдалите от наводненията в Албания и Черна гора. 
От фонда на международната федерация на Червения 
кръст и Червения полумесец за незабавна реакция 
при кризи са изпратени помощи за бедстващи в две-
те балкански страни (в Албания - за 2200 семейства, а 
в Черна гора – за 1100 души). БЧК изпрати и на двете 
национални червенокръстки дружества по 2000 швей-
царски франка. тази подкрепа е в синхрон с дългого-
дишните приятелски връзки между нашата органи-
зация, Албанския Червен кръст и Червения кръст на 
Черна гора, с който имаме договор за сътрудничество. 

От 25 до 29 януари т. г. на посещение в Българския 
Червен кръст беше делегация на Белоруския Червен 
кръст в състав: д-р Виктор Колбанов – генерален секре-
тар, и Олга Лукашкова – началник на отдел „Междуна-
родно сътрудничество”. Целта на посещението бе запо-
знаване с опита на БЧК и обсъждане на възможностите 
за сътрудничество, включително и за разработване на 
общи програми. Делегацията се запозна със структу-
рата и нормативната основа на БЧК, дейностите на ор-
ганизацията в областта на организационното развитие 
и стратегическото планиране, социалните и здравните 
програми, дейността на Бежанско-мигрантска служба, 
както и дейностите по фондонабиране. Беше предста-
вена и доброволческата служба на БЧК. Гостите се за-
познаха с дейността, структурата на БМЧК , текущите 
задачи, програми и проекти. Дискутирани бяха възмож-
ностите за сътрудничество между младежките органи-
зации на двете национални дружества. 

Делегацията посети Националния учебно-ло-
гистичен център в с. Лозен и се запозна с работата по 
подготовката и помощта при бедствия, планинското и 
водното спасяване. Колегите посетиха и областната ор-
ганизация на БЧК в Благоевград и се срещнаха с нейно-
то ръководството.

Преди да отпътува за Беларус д-р Колбанов спо-
дели: „Ще се опитам да пренеса и покажа на служители-
те и доброволците на Беларуския Червен Кръст пламъ-
ка и ентусиазма на българските червенокръстци”.

Българският Червен кръст 
подпомогна пострадалите  от 
наводненията в Албания и Черна гора

Делегация на Белоруския 
Червен кръст
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На 26 февруари т. г. Бежанско-мигрантската служба на 
БЧК участва в открит урок, организиран от  Професионал-
ната гимназия по електроника и автоматика в София. темата 
на урока беше „Правата на човека” и по-специално - правата 
на детето. По молба на организаторите бяха поканени три 
деца на бежанци в България, които отговаряха на въпроси, 
свързани с живота на децата-бежанци. 

Участниците бяха приветствани от директорката на 
училището, а самият урок проведоха членовете на диску-
сионния клуб към училището, които демонстрираха задъл-
бочени познания по въпросите на бежанците в България. 
Участваха около 50 ученици, които задаваха разнообразни 
въпроси на своите гости от Ирак, а в края на срещата им по-
дариха мартенички и кокичета и ги изпратиха с хляб и сол.

От 3 до 6 февруари 2010 г. на посещение в БЧК беше 
Мая Андрич, регионален съветник по програма „Въведение 
в хуманитарното право” (ВХП) към Международния комитет 
на Червения кръст (МКЧК). тя посети БЧК, за да окаже под-
крепа при въвеждането на програмата.

В България програма „ВХП” започна като свободно из-
бираем предмет в 100 училища в 22 области през 2008/2009 
учебна година. това е интерактивна учебна програма, съз-
дадена, за да запознае младите хора от 13 до 18-годишна 
възраст с основни човешки права, с понятия като „човешко 
достойнство”, да формира нагласи на толерантност, уваже-
ние към другия и умения за мирно разрешаване на конфли-
кти. Материалите, които са свързани както с исторически, 
така и със съвременни ситуации, показват как Международ-
ното хуманитарно право цели да защити живота и човешко-
то достойнство по време на въоръжен конфликт и да предо-
тврати и намали страданието и опустошенията, причинени 
от войната. Методите на преподаване, използвани във ВХП, 
изискват учениците да вземат активно участие в процеса на 
изучаване. това им дава възможност да разберат човешката 
гледна точка във всяка една ситуация, особено в ситуации 
на конфликт и противопоставяне.

Програмата „ВХП” е разработена от МКЧК и е в про-
цес на въвеждане в официалната образователна система 
на множество страни по света и в почти всички европейски 
държави. След фазата на апробация на програмата в Бъл-
гария и много добрите резултати у нас, очакванията са, че 
програмата ще продължи устойчиво да се преподава в учи-
лище от следващата учебна година.

Открит урок за 
правата на детето

Програма на мКЧК се 
осъществява  успешно 

в България

в Пловдив откриха приемна за жертви на насилие

На 12 февруари т. г. в град Пловдив, в социалния дом на БЧК на улица „Изток» 
48, бе открита приемна за безплатна правна, социална и психологическа консултация 
на жертви на домашно насилие. Инициативата е на Областната организация на БЧК 
в сътрудничество с фондация „Български център за джендър изследвания“ и община 
Пловдив. Партньор на инициативата е и фондация „Дива“. 

Адвокати, психолози и социални работници помагат на пострадалите. Юристи-
те от приемната ще водят безплатно делата на хора, които нямат средства. Идеята е 
приемната да се превърне в Кризисен център за жертвите на насилие, който ще бъде 
единственият за Южна България. 

БЧК и Българският център за джендър изследвания запознаха през м. март ме-
диите с работата на Приемната за жертви на домашно насилие към БЧК – Пловдив. 
Сигнали на пострадали от домашно насилие се получават ежедневно на телефона на 
доверието - 61 51. За по-малко от месец са регистрирани 36 обаждания с оплаквания 
за домашен тормоз. 28 жени са били малтретирани, в повечето случаи психически и 
емоционално, а 2 от тях - и физически. Специалистите от приемната, психолози, соци-
ални работници и юристи констатираха, че страхът, срамът и шокът от преживяното 
пречат на потърпевшите да потърсят професионална помощ очи в очи. Консултацията 
в повечето случаи протича  и приключва с телефона на доверието.
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Обществен диалог 
за наркотиците

Работна среща

По повод премиерата на спектакъла „Марихуаната на мама 
е най-добра” от Дарио Фо в старозагорския театър „Гео Милев” на 
22 февруари т. г. стартира информационна кампания под надслов 
„ти избираш! Научи повече, преди да направиш избор!”. Целта е 
да се постигне по-добра социална грамотност за наркотиците 
и наркотичните зависимости в семейството и сред обществото 
чрез превантивно образование, достъпна информация, безплат-
на консултантска помощ за деца, родители и педагози и постоя-
нен обществен диалог.

Партньори в кампанията са: местната комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетни и непълнолет-
ни, Българският Червен кръст, Областната дирекция „Полиция”, 
Драматичен театър „Гео Милев” и младежки организации на те-
риторията на Стара Загора. Медийни партньори са: телевизия 
Стара Загора, радио Стара Загора, вестниците „Старозагорски 
новини”, „Новината”, „Национална Бизнес Поща”, „Стандарт”, „труд” 
и„Наблюдател”.

На 8 март т. г. 11 дами поставиха началото на 
Дамски клуб към БЧК в Габрово. те ще работят като 
доброволки заедно с младежкия Червен кръст, ще 
създават групи за помощ и взаимопомощ, които да 
се грижат както за деца в риск, така и за възрастни в 
неравностойно положение.

Клубът на милосърдните сестри на БЧК в продължение на 
два месеца изработи над 700 традиционни български мартени-
ци. Част от тях бяхат дарени на 1 март на всички болни и въз-
растни хора, обслужвани от шестте центъра за домашни грижи 
на БЧК в страната. Мартенички получиха за здраве и децата на 
бежанците в България, както и обитателите на различни социал-
ни заведения в столицата. 

Д-р Пенчо Пенчев от дирекция „СЗП” на БЧК участва 
като представител на националното ни дружество в работна 
среща, организирана от Референтния център по първа по-
мощ на Международната федерация на дружествата на Чер-
вения кръст и Червения полумесец и Френския Червен кръст. 

Срещата бе насочена към разработване и внедряване 
в националните дружества на обучение по първа помощ и 
превенция за и на възрастни хора. В нея взеха участие пред-
ставители от над 10 национални червенокръстки дружества. 
Дефинирани бяха основните предпоставки за въвеждане на 
такова обучение (застаряване на населението в цяла Европа). 
Основополагащ документ за това е „Становището на европей-
ските национални дружества относно подобряване живота на 
възрастните хора“, прието в Будапеща през 2007 г. Определе-
ни бяха целите и бе взето решение в работна група да бъде 
предложено за решение въвеждането на подобно обучение 
във всички европейски национални дружества на предсто-
ящата във Виена Европейска конференция на червения кръст 
и Червения полумесец.

мартеници от старите 
милосърдни сестри

Дамски клуб към БЧК ще се 
грижи за деца и възрастни

От 8 до 12 март т. г. в град Улм, Германия, се проведе обу-
чителен семинар на тема „Новите електронни и комуникационни 
технологии” – Европейски мост за обучението на възрастните 
хора”. След предварително проведена селекция на кандидати-
те, сред участниците от 9 европейски държави беше включена 
и Евелина Милушева от дирекция „СЗП” на БЧК. В продължение 
на една седмица участниците в семинара бяха обучавани как да 
мотивират възрастните хора за използване на електронните въз-
можностите за комуникация; как да се систематизира процесът 
на обучение и кои интерактивни методи да се използват. Обсъде-
ни бяха и възможностите за създаване на „Университети за трета-
та възраст” и необходимостта от законовото им регламентиране. 

Семинар за обучението на 
възрастните хора
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Поклон пред паметта на 
героите-медици

Във връзка със 132-годишнината от 
Освобождението на България Българският 
Червен на 2 март т. г. организира традицион-
ната церемония - поклонение на Докторския 
паметник в София.

Свещенослужителите от храма “Свети 
Николай” (Руската църква) отслужиха пани-
хида в памет на загиналите, а гвардейците 
от Националната гвардейска част отдадоха 
военни почести на загиналите медицински 
чинове – неразделна част от руската армия 
по време на войната.

На поклонението присъстваха ди-
пломати от посолствата на Русия, Украйна, 
Беларус и Молдова, депутати, лекари и ме-
дицински сестри от ВМА, представители на 
държавни институции и на десетки неправи-
телствени организации, граждани и гости на 
София. 

В словото си председателят на Българ-
ския Червен кръст Христо Григоров каза: „За-
едно с пехотата, кавалерията и артилерията 
на многонационалната руска войска, Дунав 
премина и една друга армия – храбра и вдъ-
хновена. Нейните воини не носеха оръжие, а 
червени кръстове, санитарни чанти и носил-
ки. те воюваха само за човешкия живот, а тех-
ният единствен враг беше смъртта. Оръжията 
им бяха други – състрадание, милосърдие, 
човечност...

Преди 132 години на бойните полета 

на Освободителната война по нашите земи 
за първи път се развя знамето на Червения 
кръст като символ на човечността и доброто. 

В боевете на армията и българското 
опълчение участваха 1500 медици и повече 
от 2000 милосърдни сестри от различни на-
родности - руси, белоруси, украинци, мол-
довци,  финландци, поляци и др. Над 800 са 
загиналите, останали завинаги на българска 
земя.

те бяха навсякъде – на предните бойни 
позиции, в етапните пунктове, в лазаретите. 
Лекуваха, обучаваха, създаваха болници, ко-
ито съществуват и днес. Изпратени от Руския 
Червен кръст, даваха на пробудения българ-
ски народ достоен пример – пример на висо-
ка нравственост и хуманност. 

840 000 души преминаха през еваку-
ационните пунктове, а в болниците се леку-
ваха над 100 000 офицери и войници, сред 
които и много турци”.

С почитта към паметта на загиналите 
лекари, фармацевти, фелдшери, милосърдни 
сестри, самарянки и санитари, Българският 
Червен кръст изрази и своята благодарност 
към онези, които със своята хуманна дейност 
по време на войната разпространиха в Бъл-
гария непреходните идеи на Червения кръст 
и допринесоха за създаването на нашата ор-
ганизация.

На 8 март т. г. БЧК и 
Съветът на жените бежанки 
организираха тържество по 
повод Международния ден 
на жената. Бежанки от Ирак, 
Афганистан, Сирия и Алба-
ния доведоха на празника 
децата си и представиха ос-
новни моменти от културата, 
бита и традициите на отдел-
ните етноси и народности 
– национални носии, праз-
нични блюда и сладкиши, 

свещени религиозни книги, предмети, свързани с религиозни 
култове. В тържеството участваха и представителката на Вър-
ховния комисариат за бежанците към ООН Милагрос Лейнес, 
Ана Андреева – директор в Агенцията за бежанците, Кина Съ-
бева – председател на Българския съвет за бежанци и мигранти 
и други гости.

топли поздрави и пожелания от името на домакините и 
организаторите отправиха към жените бежанки Христо Гри-
горов – председател на БЧК, София Стоименова – генерален 
директор, и Линда Ауанис – председател на Съвета на жените 
бежанки.

Празник за жените - бежанки

На 9 март т. г. д-р София Стоименова – генерален дирек-
тор на БЧК, и Красимир Кънев - председател на Българския 
Хелзинкски комитет, подписаха с Върховния комисариат за 
бежанците към ООН (ВКБООН) в лицето на представителя 
за България Милагрос Лейнес споразумения за изпълнение 
на програми за работа и интеграция на бежанци през 2010 г. 
На официалното подписване присъства и г-жа Кина Събева - 
председател на Български съвет за бежанци и мигранти.

В продължение на 17 години БЧК е основен партньор 
на ВКБООН по изпълнение на дейности за интеграция на бе-
жанците в България.

БЧК подписа 
нов договор с вКБООН
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Областният съвет на БЧК – Пловдив чрез програма 
„Хранителна банка” подпомогна с хранителни пакети 70 
служители на ВМЗ – Сопот. Повече от половин година те не 
получават полагащото им се трудово възнаграждение. В Со-
пот и околните селища цели семейства разчитат единствено 
на заплатите си от завода. Не е малък броят на семействата, 
в които и двамата съпрузи работят във ВМЗ. При липса на 
редовни месечни възнаграждения тези домакинства са в не-
възможност да осигурят прехраната си, както и да посрещ-
нат битовите си нужди. 

Програма „Хранителна банка”, със съдействието на об-
щинската организация на БЧК в Сопот, откликна на нуждите 
на най-засегнатите от проблемите във ВМЗ – Сопот - много-
детните семейства и семействата, в които и двамата съпрузи 
са без доходи.

БЧК помогна с храна на социално 
слаби семейства

БмЧК се присъединява към 
„European Action on drugs”

През м. март т. г. Българският младежки Червен кръст 
– Бургас официално се присъедини към Европейското 
действие по отношение на наркотиците (European Action on 
drugs). Организацията пое конкретен ангажимент към Евро-
пейската комисия за предприемане на практически дейст-
вия, свързани с предотвратяване на злоупотребата с нар-
котици и оказване на помощ за намаляване на свързаните с 
нея рискове. Чрез Европейското действие по отношение на 
наркотиците генералната дирекция „Правосъдие, свобода и 
сигурност“ на Европейската комисия се стреми да стимулира 
диалога, така че всички заинтересовани страни да споделят 
опита си и да си помогнат взаимно за постигането на общата 
цел – повишаване на осведомеността за наркотиците сред 
младите хора. 

Основната цел, която БМЧК-Бургас си поставя, е по-
вишаване на информираността за забранените наркотични 
вещества и за опасностите от злоупотребата с тях, подчер-
таване на потенциално унищожителните икономически и 
социални последици от злоупотребата с наркотици при 
младите хора. Доброволците ще работят предимно сред по-
малките ученици (12-15 години), като ще насочат усилията си 
към повишаване на тяхната компетентност по всички въпро-
си, свързани с употребата на наркотични вещества.

През март БМЧК започна серия обучения по темата 
„Превенция на наркотични зависимости „ в училища на тери-
торията на Бургаска област. 

На 29 март 2010 г. в сградата на българския парламент и в 
присъствието на зам.-председателя на 41-ото Народно събрание 
д-р Лъчезар Иванов, президента на „Ротари интернешънъл” Джон 
Кени и виципрезидента на РЛИ Калчо Хинов, Българският Червен 
кръст в лицето на своя председател Христо Григоров и „Ротари 
дистрикт 2482  България” в лицето на гуверньора Пламен Минев 
подписаха споразумение за сътрудничество. 

Две от най-големите хуманитарни организации в България 
обединяват своите  усилия в осъществяването на конкретни наци-
онални и международни проекти в полза на обществото. те ще из-
ползват взаимно международните си контакти, влияния и позиции 
за реализирането на многообразни събития, за информационен 
обмен и за подготовката на съвместни инициативи.

това сътрудничество ще се осъществява както на национал-
но, така и на регионално ниво. Двете организации предвиждат в 
Меморандума учредяването на ежегодна награда за партньорство 
между местна организация на БЧК и „Ротари клуб”.

Един от първите проекти, по които двете организации ще 
обединят усилията си, е пътната безопасност през летния сезон.

На 27 март т. г. на площад 
„Александър Невски” в сто-
лицата се състоя празнично 
откриване на летния сезон за 
любителите на мотори. Добро-
волците на Българския Червен 
кръст направиха пред над 5000 
мотористи от столичните ро-
керски клубове демонстрации 
на първа долекарска помощ и 
показаха основните способи 
за неотложна помощ при чес-
то срещани травми в пътно-
транспортните произшествия 
с мотори. Бяха разяснени и 
конкретни правила за поведението на мотористите като активни учас-
тници в пътното движение. Доброволци на БМЧК-София разпространя-
ваха информационни материали за превенция на пътнотранспортния  
травматизъм и за безопасност на пътя.

В демонстрациите участваха най-опитните доброволци на сто-
личната червенокръстка организация – членовете на Младежкия ава-
риен екип на БМЧК-София и на националния и софийския отбор на БЧК 
по първа помощ, представили успешно страната ни в авторитетни ев-
ропейски и балкански състезания. 

БЧК и „Ротари интернешънъл” 
подписаха меморандум за 

сътрудничество

млади червенокръстци 
демонстрираха първа помощ 

пред мотористи при откриването 
на летния сезон на рокерите
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Отиде си от този свят Кольо Добревски - дългогодишен 
ръководител на ловешката окръжна организация. На-
пусна ни един истински хуманист, предан на идеите на 
Червения кръст човек, който в продължение на 27 годи-
ни - от 1969 до 1996 г., отдаваше ум и сърце за нейното 
преуспяване.
Няма червенокръстка дейност, на която той да не е пос-
вещавал  всички свои сили. Ще запомним изключител-
ната му всеотдайност за развитие на безвъзмездното 
кръводаряване, на планинското спасяване, както и на 
първата долекарска помощ сред учащите се и предпри-
ятията. Под негово ръководство Ловешката организа-
ция бе истински новатор, осъществявайки за първи път 
в страната пилотния проект в обучението на водачи на 
моторни превозни средства. Окръжната организация бе 
домакин и на редица национални прояви.
Чувството за отговорност към организацията го караше 
да търси и съхранява за поколенията историята на ло-
вешката червенокръстка организация.
Изключителен професионалист, Кольо Добревски се 
ползваше с авторитет и уважение както сред своите ко-
леги, така и сред хората, които търсеха и намираха него-
вата помощ и подкрепа. За своите заслуги бе оценяван 
по достойнство и удостояван с червенокръстки отличия. 
Смъртта ни раздели с един добър, талантлив и сърцат 
човек 
Поклон пред светлата му памет.

От Националния съвет на БЧК
От колегите и приятелите в 
Секретариата на НС на БЧК

IN MEMORIAM

Почина Кольо Давидов Добревски
(8.Х.1935 – 6.ІV.2010 Г.)
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