
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ОРГАННОТО ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ – 

09.10.2021 

 

 

 БУРГАС 

 

09.10. (събота) 

20.00 ч. – 23.00 ч. – Осветяване на УМБАЛ – Бургас в зелен цвят 

 

 

 СОФИЯ 

 

09.10. (събота) 

16.15 ч  и 18.00 ч – Прожекция на филма на Стефан Командарев „Живот от Живота“ в 

Културен център G8, ул. Гладстон № 8 

 

20.00 ч – 21.00 ч. – Осветяване на НДК в зелен цвят. Доброволци на БМЧК ще раздават 

информационни материали в района около НДК 

 

11.10. (понеделник) 

10.30 ч. -  Южната част на парковото пространство на Националния дворец на културата, в 

израз на почит към донорите през 2021 г., ще бъдат засадени рози в създадената през 2020 

г.  „Розова градина“.  

 

11.00ч–Предоставяне на информационни материали пред Министерство на 

здравеопазването 

 

11.00 ч. – Отбелязване на Европейския ден на органното донорство и трансплантациите във 

ВМА пред дървото на донорите 

 

12.10. (вторник) 

17.00 ч.  - Прожекция на филма на Стефан Командарев „Живот от Живота“ в залата в 

Клиника по неврология на УМБАЛ „Александровска“ .  

 

14.10. (четвъртък) 

17.00 ч.  - Прожекция на филма на Стефан Командарев „Живот от Живота“ в Аулата на 

МБАЛ „Лозенец“.  

 

 ПЛОВДИВ 

 

09.10. (събота) 

20.00 ч – Осветяване на Дом на културата „Борис Христов“. Доброволци на БМЧК ще 

раздават информационни материали пред Дома на културата.  

 

13.10. (сряда)  

13.00 ч и 15.00 ч – Медицински университет - Пловдив, прожекция в Аудиторния комплекс 

на филма на Стефан Командарев „Живот от Живота“.  



 

15.10. (петък) 

12:00 ч.  - Прожекция в 10-а аудитория на Хирургичния блок на бул. "Пещерско шосе" №66, 

База 2 на УМБАЛ "Свети Георги" на филма на Стефан Командарев „Живот от Живота“.  

 

 ПАНАГЮРИЩЕ 

 

09.10. (събота) 

20.00 ч – Осветяване на фонтаните в центъра на града. МБАЛ „Уни Хоспитал“ и доброволци 

на Български младежки Червен кръст ще организират раздаване на информационни 

материали и заснемане на видео. 

 

 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

09.10. (събота) 

20.00ч.–Осветяване на крепостта „Царевец“. Доброволци на БМЧК ще раздават 

информационни материали в центъра на града 

 

 

 СТАРА ЗАГОРА 

 

12.10.  

14.00 ч - Прожекция на филма на Стефан Командарев „Живот от Живота“ в Тракийски 

университет-Стара Загора.  

 

 ВАРНА 

 

09.10. – 17.10. 

Излъчване на репортаж с интервюта на проф. Платиканов и Стефан Командарев от                  

19-ти Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми, в който филмът на 

„Живот от Живота“ спечели голямата награда на журито, по университетската телевизия на 

Медицински университет – Варна  MU-Vi.tv  


