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ДО 
ДО 
АКАД. ХРИСТО ГРИГОРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
 
           УВАЖАЕМИ АКАД. ГРИГОРОВ, 
  СКЪПИ СЛУЖИТЕЛИ НА БЧК И ГОСТИ,  
                
  Позволете ми от мое име и от името на Управителния съвет на БАПЗГ да Ви поздравя 
за 140-годишния юбилей от създаването на Българския Червен кръст - най-голямата 
неправителствена организация у нас и ползваща се с огромно обществено  доверие не само в  
България, но и в чужбина. БЧК е част от Международното червенокръстко движение, което 
днес има свои поделения в 190 държави.  
 
  С първите червенокръстки дружества у нас веднага след Освобождението на България 
от турско робство се създава и болница "Червен кръст", в която се оказват специализирано  
лечение и медицински грижи, и започват да се подготвят нужните медицински кадри за 
страната ни. По-късно тази обичана болница се транформира в днешната университетска 
болница за спешна медицинска помощ "Н. И. Пирогов", чиито специалисти през годините се 
ползват с високо обществено признание. 
 
 Многобройните дейности, които извършва БЧК винаги са били с висока обществена 
значимост - планинско и водно спасяване, спасителни акции при бедствия, аварии и 
катастрофи, акции за кръводаряване, провеждане на курсове за първа помощ, работа с бежанци и 
емигранти, инициативи за здравна просвета. В партньорство с различни организации и 
подкрепата на редовите българи БЧК успява да осъществява успешно кампании за набиране на 
средства за сираци и деца пострадали при катастрофи, за набиране на хранителни продукти и 
дрехи за бедни, осигуряване на топъл обяд за социално слаби ученици и възрастни хора. С 
помощта на много доброволци и своите младежки структури организацията успява да бъде 
близо до хората и да им подава ръка при нужда.     
 
 Бих искала да изтъкна и приносът на БЧК за създаването на модел за предоставяне на 
социално-здравна помощ по домовете за възрастни хора и болни. Надяваме се в скоро време 
опитът на центровете за домашни грижи, създадени от Българския Червен кръст в 
сътрудничество с  партньорски организации от Швейцария, Германия и Италия,  да бъде 
широко приложен в нашата страна като се осигури съответното финансиране.  
  
 Използвам случая, за да благодаря за дългогодишното и ползотворно партньорство между 
БАПЗГ и БЧК, което без съмнение ще продължи и в бъдеще! 
 
 Честит празник на всички! Бъдете здрави и продължавайте да бъдете символ на 
Доброто, Милосърдието и Спасението в действие! 

  
 
С уважение:        
Милка Василева,              гр. София 
Председател на УС на БАПЗГ                                   25. 10. 2018 г. 


