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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Уважаеми колеги, 

На път сме да изпратим поредната календарна година. Година, в която хиляди членове 

на доброволните формирования за овладяване на бедствия, наред със своите лични битки  

и житейски предизвикателства се наложи да се впускат и в  борба с природните стихии 

и породените от човешка ръка бедствия.  

Бащи, майки, съпрузи, съпруги, служители, работници, предприемачи, работодатели, 

млади по възраст и дух заставаха рамо до рамо пред лицето на опасността без да се 

поколебаят. Резултатите от усилията на всички ни стават все по-видими. Доброволните 

формирования за овладяване на бедствия се утвърждават като все по-уважаван и 

надежден авторитет, на който обществото може да разчита в критични моменти.  

Вярвам, че с общите ни усилия и добрият пример, който даваме ще успеем да 

„заразяваме“ все повече хора с онзи луд ентусиазъм, който ни обзема нас самите, когато 

получим повикване да се притечем на помощ и така да успеем да изведем нашата кауза 

до висотата на добрите примери от други европейски страни. Всички заедно – 

доброволци, пожарникари, общински администрации и  държавни структури имаме 

възможността да отправим поглед напред в бъдещето с увереността, че скоро ще имаме 

една завършена система от обучени, екипирани, подготвени и мотивирани доброволни 

формирования, готови да се справят без колебания и с най-големите предизвикателства. 

В края на годината идва време да отбележим и нашия празник – Международния ден на 

доброволеца. Това е ден, в който освен равносметки можем да направим и още нещо – 

да се вгледаме  в очите и лицата на нашите колеги доброволци и да се замислим за това, 

колко мащабен и значим е този процес, в който всички ние участваме. Колко голямо е 

това, което правим? Всеки дребен акт, всяко усилие, всяка лична саможертва имат своя 

принос за това България гордо и уверено да може да заяви, че разполага с доброволен 

капацитет за овладяване бедствия. Ние вече сме общност, направихме първите и най-

трудни крачки. Положихме основите и съградихме началото на нещо глобално – 

създадохме традиция и дух.  

Нека на днешния празник си пожелаем здраве, да се прибираме винаги в пълен състав и 

удовлетворени от добре свършената доброволна работа. Нека ентусиазмът и високият 

„боен“ дух никога не ни напускат, както пред лицето на стихиите, така и в мигове да 

трудности и колебания! 

 

Честит празник, доброволци! 

 

       Д-р Ясен Цветков 

Председател на НАДРБ   

 

mailto:asociaciadf@navrb.bg
http://www.navrb.bg/

