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ХУМАНИТАРНА ОПЕРАЦИЯ НА
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В ХАИТИ

 
Ситуацията в Хаити 

 
Порто-о-Пренс 
20-25 януари 2010 г. 

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

Поне 8 болници и здравни центрове са разрушени или 
сериозно повредени. Само 5 здравни заведения функционират. 
Основните здравни проблеми са свързани с неизлекувани травми и 
инфекции. Допълнителна здравна заплаха е големият риск от 
разпространение на инфекциозни заболявания, липса на чиста 
питейна вода и канализация. В Университетската болница на Хаити 
обстановката е много тежка за пациентите, които очакват операция. 
Медицинските екипи на Канадския и Норвежкия Червен кръст са 
увеличили броя на пациентите дневно от 60 на 100, работейки в 
координация с „La Cooperation Suisse” и местните лекари. 
 Никой не се наема да посочи точния брой на загиналите в 
бедствието на 12 януари т. г. Цифрите вече се движат от 120 000 до 
над 200 000 според отчетите на ООН, Червения кръст и други 
организации. 
 Може би стотици хиляди са ранени при земетресението в 
Хаити. На улиците и в импровизираните лагери могат да се видят 
деца с ампутирани крайници, бащи с рани по главите, майки със 
счупени ръце и крака. Здравната грижа е най-голямото 
предизвикателство в Хаити. Здравната система е почти напълно 
разрушена.  
 Междувременно нови трусове от 6,1 и 5,4 степен по Рихтер 
удариха Хаити и причиниха паника сред населението.  
 Хаитиянското министерство на вътрешните работи планира да 
разсели 400 000 бездомни хора, като 100 000 души ще бъдат 
настанени в палаткови лагери в села на север от Порт-о-Пренс. 
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Червенокръстки лидери посетиха Хаити 
 
Порто-о-Пренс 
20 януари 2010 г. 
 
 Президентът на Международната федерация на Червения кръст 
и Червения полумесец (МФЧКЧП) Тадатеру Коное, генералният 
секретар Бекеле Гелета, президентът на Американския Червен кръст 
Гейл Макговърн, президентът на Доминиканския Червен кръст Лигия 
Леру и генералният секретар 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 шокирани и 
скърбят. И въпреки това, тяхното желание да помогнат на други 
човешки същества надделява. Те са истински хуманитарни герои и ние 
сме както горди, така и смирени пред тяхната всеотдайност"-  каза 
президентът на МФЧК/ЧП Тадатеру Коное. 
 „Бедността е в основата на тази катастрофа”, - каза генералният 
секретар на Федерацията Бекеле Гелета. „Безброй животи можеха да 
бъдат спасени с инвестиции в сгради, устойчиви на земетресения, и с 
други мерки за намаляване на риска”. 
 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”. Г-н Превал 
отбеляза, че хуманитарната помощ започва да достига до пострадалите, 
след като логистичните проблеми вече намират решения.  
 
 
 
 

Червенокръстци от цял свят помагат на пострадалите 
 
Хаити 
20-26 януари 2010 г. 
  Червенокръстките екипи организират паралелно оценки на ситуацията в различни райони на Хаити и 
разпределят хуманитарни помощи.  
 
 До 21 януари в Порт-о-Пренс бяха доставени 810 
палатки (от Френския Червен кръст, Иранския Червен 
полумесец и Швейцарския Червен кръст). В последните дни 
пристигнаха още 6000 палатки, предоставени от Канадския и 
Френския Червен кръст, Червения полумесец на Обединените 
арабски емирства и правителството на Канада. Международният 
комитет на Червения кръст раздава вода на 12 000 души в 
импровизираните лагери. Испанският Червен кръст подкрепя 
Доминиканския Червен кръст и досега е раздал 220 000 литра 
вода. Партньори от различни организации обединяват усилия за 
покриване на нуждите. Международният комитет на Червения 
кръст съобщава, че до 20 януари има 23 000 регистрации на 
интернет страницата за възстановяване на семейни връзки 
www.icrc.org/familylinks.  
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 1600 души съобщават че са живи и здрави. Около 150 
самолета дневно кацат на летището в Порт-о-Пренс. 1 000 
самолета с помощи все още чакат да бъдат приети. Пътят от 
Доминиканската република остава най-добрият вариант за 
повечето товари. Пристанището на Порт-о-Пренс 
функционира и може да получава 250 контейнера. 
 Около 6 000 хуманитарни работници от различни 
агенции работят на терен. 2 500 – 3 000 доброволци на 
Червения кръст на Хаити работят в Порт-о-Пренс, а общо в 
страната – около 10 000. 
 
 
 В периода – 20-24 януари са изпълнени 38 полета на Червения кръст и Червения полумесец между 
Доминиканската република и Порт-о-Пренс Около 13 000 души (повече от 2000 домакинства) са получили 
брезент, палатки, одеяла, комплекти с хигиенни принадлежности, кухненски комплекти и консерви. Още 40 000 
души ще получат хуманитарни помощи в следващите дни. Капацитетът на доставките на вода е нараснал до 
400 000 литра на ден и скоро ще бъде увеличен на 500 000. 
 10 контейнера с материали за около 5 000 души ще пристигнат на пристанището в Порт-о-Пренс на 
30.01.2010 г. 
 Над 500 души получават здравна помощ дневно от медицинските звена на Червения кръст. Пет 
червенокръстки здравни екипа (ERU) са на място и оказват здравна помощ. Капацитетът им позволява да 
обслужват общо 340 000 души. Вече са оказали помощ на хиляди хора. 
 Това е най-голямото разгръщане на червенокръстки екипи за реагиране на бедствия в историята.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Швейцарският посланик подкрепи кампанията за Хаити 
 
София 
20 януари 2010 г. 
 Н. Пр. г-н Томас Фелер – извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария у нас, посети 
централата на Българския Червен кръст и на среща с председателя на организацията Христо Григоров изрази 
подкрепата си към Спешния апел на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, който 
набира 105,7 млн. швейцарски франка в помощ на 60 000 засегнати семейства в Хаити. 
 Негово превъзходителство се присъедини към благотворителната кампания на БЧК в помощ на 
пострадалите от разрушителното земетресение в Хаити. Посланик Фелер информира, че в Швейцария 21 януари 
2010 г. е обявен за национален ден за събиране на средства за жертвите на катастрофалното бедствие. Той изрази 
увереност, че българската общественост, институции, гражданското общество и корпоративния сектор ще 
покажат същата солидарност и подкрепа. 
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ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВИЯ
 
 

Млади червенокръстци подкрепиха бедстващите 
 на българо-гръцката граница 

 
Кулата-Промахон 
25 януари 2010 г. 
 
 Доброволци на Младежкия авариен екип на БМЧК – 
Благоевград още сутринта бяха на граничния контролно-
пропусквателен пункт „Кулата – Промахон”. Те раздаваха на 
бедстващите шофьори 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.  
 
 
 

Десетки хиляди българи изразяват своята съпричастност 
 
София 
20-26 януаре 2010 г. 

След обявения на 14 януари т. г. апел на Българския 
Червен кръст  десетки хиляди българи имаха възможност да 
изразят своята съпричастност с трагедията на хаитянския 
народ. 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 „Виваком” подкрепиха 
кампанията на Българския Червен кръст и предоставиха 
възможност на абонатите си да изразят своята солидарност. 
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. 

До 26 януари постъпилите дарения с sms за трите 
мобилни оператора вече са около 90 000 лв.  

На интернет страницата на БЧК www.redcross.bg  
могат да се правят и он-лайн дарения в полза на бедстващото 
население в Хаити.  
 Продължава набирането на средства и по специално 
разкритата от организацията банкова сметка в подкрепа на 
пострадалите от земетресението в Хаити - УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД - IBAN: BG 64 UNCR 7630 1078 6609 13; BIC: 
UNCRBGSF; БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (за  
пострадалите от земетресението в Хаити). Сумата в подкрепа 
на хуманитарната операция на Червения кръст в Хаити по 
банков път вече надхвърли 60 000 лв. 
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 Червенокръстците помогнаха на 250 души, които часове наред 
чакаха на границата протестиращите фермери да вдигнат блокадата, 
за да преминат на гръцка територия. През нощта температурата е била 
–11, -12 градуса.  
 Българският Червен кръст действа съгласувано с 
Министерството на здравеопазването, местната власт, „Гражданска 
защита” и „Гранична полиция”. При необходимост помощта за 
бедстващите на границата ще продължи и в следващите дни. 
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. 
 
 

БЧК  помага на нуждаещи се по време на студовете 
 

24-26 януари 2010 г. 
 
 Студеният фронт с рекордно ниски температури, снежни виелици 
и заледявания, който нахлу в България, доведе до разрушаване на 
комуникации, блокиране на пътищата, аварии в енергопреносната мрежа 
и водоснабдяването. Тези обстоятелства поставиха в рискова ситуация 
живота на много хора. 

Във връзка с усложнената зимна обстановка и рязкото застудяване 
Националният съвет на Българския Червен кръст изпрати указания до 
своите областни организации при необходимост да предприемат мерки за 
осигуряване на навременна помощ и предпазване 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 националните 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 раздават 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 раздава 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.  
 В помощ на гражданите пунктове бяха открити и в други градове на страната –Ловеч, Русе, Шумен и др. 
 
 

 

Пловдив

Варна Шумен Разград 
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
 
 

Общи събрания на БМЧК 
 
Пловдив 
23 януари 2010 г. 
 
 Българският младежки Червен кръст – Пловдив проведе 
своето Отчетно общо събрание. На него присъстваха делегати от 
клубовете на младежката организация, които тази година са 
дванадесет, с общ членски състав от 238 души.  
 Гости на форума бяха д-р Петрония Карамитрева – 
председател на областната червенокръстка организация, Христо 
Паунов – заместник-председател на БЧК – Пловдив, Таня 
Георгиева – директор на секретариата на ОС на БЧК,  Диляна 
Димитрова -  член на Оперативното бюро, Андриан Георгиев – 
експерт в дирекция „БМЧК”, както и членове на общинските 
структури, ангажирани пряко с работата на младежките клубове.  
 
 В отчета за дейността през 2009 г. се откроиха активната работа на младите доброволци в областта на 
социалнопомощната дейност, успешните благотворителни и фондонабирателни кампании, мащабните 
инициативи за информиране на младите хора по проблемите на ХИВ/СПИН, както и иновативните кампании и 
дейности, насочени към деца и млади хора. В приетия план за работа през 2010 г. бяха поставени цели, с които 
областната младежка организация да повиши организационния си капацитет, да развива своите дейности, да 
създава партньорства с организации, осъществяващи младежки политики и да разработва и реализира проекти, 
насочени към деца и младежи. 
 
 
Велико Търново 
19 януари 2010 г. 
 
 БМЧК проведе своето годишно общо събрание на 
клубовете, на което делегатите приеха отчета за дейността на 
организацията през 2009 г. и план за дейността през настоящата 
година. Гости на събранието бяха: д-р Бонка Попова председател 
на БЧК – В.Търново, Диляна Димитрова - член на Оперативното 
бюро, Радостина Гетова от дирекция «БМЧК», директорът на 
Секретариата на БЧК – В.Търново и др. 
     През изтеклия период Българският младежки Червен кръст 
- В.Търново работи за постигане на целите си и успя да се утвърди 
като най-голямата младежка организация на територията на 
областта, грижеща се за намаляване на социалната и здравна 
уязвимост на децата и младите хора,  за опазване на тяхното 
достойнство. 
 
     В края на 2009 г. БМЧК – В.Търново има 6 клуба, в които членуват 127 младежи и работят 83 доброволци, 
като се наблюдава увеличение на броя на клубовете, на членската маса и на доброволческия състав. Този успех се 
дължи на ентусиазма на новия областен координатор и на подкрепата на ОС на БЧК. 
 Поради напускане на областния координатор Мария Христова се наложи делегатите да проведат избор за 
нов координатор. С мнозинство беше избана Адриана Кушева.   
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Варна 
20 януари 2010 
  

В сградата на Секретариата на ОС на БЧК се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК във 
Варненска област. На събранието присъстваха делегати от Варна и областта, а гости бяха Петър Петров - 
председател на БМЧК, Ана Изворска и Христо Ненов. 

Събранието гласува отчета за изминалата 2009 година и прие план за дейността на БМЧК за 2010 година. 
Бяха избрани областен координатор и заместници. Новият областен координатор е Весела Пенчева с над четири 
години опит в организацията, а нейни заместници - Веселина Вълчева и Стоян Барлев. 

Новото ръководство има виждане за дейности, които могат да бъдат подобрени и изрази готовността си да 
работи за подобряване имиджа на областната организация. Като първа своя инициатива новите координатори 
стартират фондонабирателна кампания за пострадалите от разрушителното земетресение в Хаити, която ще се 
проведе в Морското казино. То нашумя с провеждане на късни прожекции всеки четвъртък. Кампанията ще се 
проведе съвместно с организаторите на "Нощно кино в четвъртък".  
 
 
Кюстендил 
15 януари 2010 г.  
 

На общото събрание на младежката организация в 
Кюстендилска област бе приет отчет за дейността през 2009 г. и 
план за работата през 2010 г. Извънредно бяха избрани областен 
координатор (Габриела Неделчева) и зам.-координатор (Владислава 
Станимирова. 

Гости на събранието бяха: директорът на Секретариата на 
ОС на БЧК Михал Николов, Петър Петров – председател на БМЧК 
и Андриан Георгиев от дирекция „БМЧК”. Оценката за работата на 
БМЧК – Кюстендил беше много добра.  
 
 
Добрич 
20 януари 2010 г. 
 

 В залата на ОС на БЧК се проведе общо събрание на 
клубовете на БМЧК- Добрич. Гости на събранието бяха: Весела 
Панчева - директор на СОУ ”Д. Талев” и председател на 
Общинската организация на БЧК – Добрич, Дарина Пуева – 
преподавател в СОУ ”Д. Талев”, Диана Драганова – преподавател в 
ОУ ”Д. Войников” -  с. Победа, д-р А. Еринозов - директор на ОС на 
БЧК и г-жа В. Закова – експерт в ОС на БЧК.  

След кратки обсъждания доброволците приеха отчета за 
2009 г., представен от областния координатор Каролина Стефанова 
и плана за 2010 г. Гостите  на събранието дадоха отлична оценка за 
работата на доброволците. Те благодариха на младежката 
червенокръстка организация, която активно участва във всички 
мероприятия на БЧК,  изпълнява проекти, провежда 
фондонабирателни кампании, включва се в социалнопомощната 
дейност и допринася за издигане авторитета на БМЧК и БЧК. 

Председателят на събранието Павел Весков призова доброволците да апелират към гражданите за 
хуманен жест  към бедстващите след разрушителното земетресение в Хаити и предложи кратка декларация, в 
която бе изразено съпричастие към трагедията на хаитянския народ и бяха призовани всички граждани на 
Добричка област да изразят своята солидарност и да се включат в кампанията на Българския Червен кръст за 
пострадалите от земетресението в Хаити със SMS на номер 1255. Предложението беше прието единодушно.  
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Пазарджик 
21 януари 2010 г. 
 

В сградата на Младежкия дом се проведе Общото събрание 
на клубовете на БМЧК –Пазарджик. На събранието присъстваха 35 
от общо 40 делегати. С годишния отчет бе направена равносметка 
на работата на младите червенокръстци през изминалата година и 
многостранната им дейност в различни направления. Бе приет и 
годишният план за работа през 2010 г. 

Гости на общото събрание бяха инж. Живко Дишков – 
директор на Секретариата на ОС на БЧК, директорът на дирекция 
„БМЧК” Атанас Цветански и зам.-председателят на ОБ на БМЧК 
Мария Морунова, които дадоха отлична оценка за дейността на 
младежите. На събранието присъстваха и всички щатни служители 
в Секретариата на ОС на БЧК, както и председателят на Общинския 
съвет на БЧК в Панагюрище. 
 
 
Благоевград 
16 януари 2010 г. 

16 от общо 19 делегати присъстваха на Общо събрание на 
клубовете на Българския младежки Червен кръст от областта. На 
него се приеха отчетът на младежката организация и планът за 
работа за 2010 г. Много висока оценка за дейността през изминалата 
година дадоха официалните гости на събранието - Петър Петров, 
председател на БМЧК, и Юлия Андонова – председател на 
проверителната комисия на БМЧК. „Знайте, че винаги можете да 
разчитате на мен”, – бяха думите, с които се обърна към 
доброволците Йорданка Стойчева – директор на ОС на БЧК и 
допълни, че целият областен съвет ще подкрепя дейността на 
младите червенокръстци. Доброволците си обещаха да работят още 
по-активно в областта на първата помощ и за разширяване 
дейността на клубовете по общини. 
     
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
 
 

БЧК – Благоевград започна програма „Топъл обяд” 
 
Благоевград 
19 януари 2010 г. 
 

40 деца от три училища в Благоевград ще се хранят безплатно по програмата „Топъл обяд”, която се 
финансира от ОС на БЧК – Благоевград. Тя започна на 19 януари 2010 г. и ще продължи до края на месец март. 
Ученици от 8 СОУ „А. Костенцев”, 9 ОУ „П. К. Яворов” и от 4 ОУ „Д. Дебелянов” ще имат възможност да 
обядват нещо различно от традиционните банички и хамбургери. Училищата са в крайни квартали на 
Благоевград, където децата са от социално слаби семейства. Финансирането на програмата е за сметка на 
Областния съвет – 50%, 30% - от средствата са от БМЧК – Благоевград, а останалите 20% са от съвместната 
коледна кампания на БЧК и „Кауфланд”. 
 
 



                                                                                                                         
 

Издание на Българския Червен кръст     9 

Незабравима среща 
 
Благоевград 
19 януари 2020 г. 

На 19 януари т. г. доброволци „Трета възраст” на БЧК - Благоевград посетиха Дом за стари хора – с. 
Падеш по повод началото на новата 2010 година. С пожелания за здраве и късмет, за мир и повече радост бяха 
закичени с китка здравец всички домуващи и персоналът. Песни и стихове отключиха усмивки на всяко лице, 
топлинка във всяко сърце – спомени от близко и по-далечно минало. Със скромна почерпка и подаръци – чорапи 
и терлици, които сами наплетоха, доброволците създадоха уютна атмосфера за приятелски разговори. С изненада 
се преоткриха приятели от детинство, които повече от половин век не са се виждали. Проблемите и трудностите 
от миналото раждаха усмивки и единственото, което имаше значение бе: тук и сега, с новите – стари приятели от 
БЧК. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРАДИЦИЯ
 

БЧК отпразнува Деня на родилната помощ 
Ямбол 
21 януари 2010 г. 
 
 По покана на читалище „Пробуда” доброволци на БЧК се 
включиха в празника по случай Деня на родилната помощ – 
Бабинден, организиран в камерната зала на читалището. На 
празника  присъстваха известни ямболски лекари, акушерки, 
медии и много гости. Секретарят на читалището Генка Богданова 
произнесе приветсвено слово към всички гости и покани д-р 
Неделчева и доброволци на БЧК да участвтат в пресъздаването на 
ритуала по повод Бабинден.  Специален поздрав към хората с бели 
престилки, които първи посрещат новородените и се грижат за 
тях, беше направен от народната певица Донка Бумбалова. На 
мероприятието присъстваха Добриела Праматарова и Гергана 
Георгиева - специалисти от ОС на БЧК, които поднесоха 
поздравителен адрес. 
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