
ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА  
РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
 

Климатичните промени са реални и се случват в момента ... Възможни сценарии / последствия 
 

 Повишаване на температурата на въздуха в България от 2 до 5 ° C до края на века 
 

 Студените зими ще настъпват по-рядко през 2020-те и вероятно ще изчезнат до 2080-те. 
 По-често горещо лято и почти всяко лято се очаква да бъде необичайно горещо през 2080-те. 
 Зимните валежи ще се увеличат до края на този век, но валежите през топлата половина на годината и особено през лятото 

се очаква да намалеят. 
 

 Водни ресурси - годишният речен отток вероятно ще намалее през този век. 
 

 Увеличаване на честотата на вълните с горещ въздух в комбинация с повишена влажност и замърсяване на градския 
въздух. 

 По-нататъшно ограничаване на водните ресурси, повече горски пожари, свлачища и наводнения. 
 Възможно огнище на инфекциозни заболявания (включително малария, които не са характерни за нашите географски 

ширини). 
 

 Обезлесяване 
 

 Промяна в обработваема земя и култури 



Климатичните промени са реални и се случват в момента ... Възможни сценарии / последствия 
 

 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
 

Прогнозите за изменението на климата ще удвоят вредните му последици за здравето до 2030 г. Последиците от изменението на 
климата ще бъдат по-сериозни и по-изразени от наблюдаваните в момента. Изменението на климата има пряко (колебание на 
температурата, валежи и екстремни явления) и косвено (замърсяване на въздуха, качество и количество вода и храна и миграция 
на населението) влияние върху здравето на хората. 
 Най-високият относителен риск за човешкото здраве в бъдеще, включително за България, ще бъдат наводненията; 

 
 Увеличение на броя на заболяванията, причинени от замърсена вода след наводнение. Възможни огнища на инфекциозни 

заболявания (включително заболявания като малария, които не са характерни за нашите географски ширини). 
 

 Разпространение на болести в нови области, области, които не са били типични преди; 
 

 Повишена заболеваемост поради повишени температури, влажност или суша. Смъртността се увеличава с 2 - 5% за всяка 
градус по Целзий, увеличавайки честотата на нови заболявания или изостряйки съществуващите заболявания. 
 

 Възможни наранявания, респираторни, инфекциозни, сърдечно-съдови заболявания и др. 



 
ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
 

Климатичните промени са реални и се случват в момента ... Възможни сценарии / последствия 
 

 
 

 

 Засилена политическа, законодателна и институционална рамка; 
 

 Повишена обществена осведоменост и образование; 
 

 Повишен капацитет на системи за намаляване на риска,  
ранно предупреждение ...; 

 
 Повишен капацитет за предоставяне на хуманитарна помощ; 

 
 Повишен капацитет на здравната система, медицинска помощ, 
         мониторинг на болести, предавани от вектори и др .; 

 
 Партньорство! 

Climate 
Change  
Mitigation 

Climate 
Change 
Adaptation 

Disaster 
Risk 
Reduction 

 Дългосрочно приспособяване към променящите се климатични условия (вкл. ползи) 

 Управление на климатичния риск (включително крайни климатични условия) 
 

Наука 

Политики Практика 
  Управление на риска от геофизични (и промишлени / причинени от човека) опасности 



Българският Червен кръст е част от националната правна и институционална основа, 
подкрепя изграждането на дългосрочна устойчивост на климатичните рискове
 

 
 Национална стратегия и план за действие за адаптиране към изменението на климата;  
 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Стратегии, политики на международно ниво и българска законодателна, политическа и институционална рамка 

 
 Закон за защита от бедствия (Национален закон за бедствия и кризисни ситуации);    

 Стратегията за намаляване на риска от бедствия, Националната програма за защита от бедствия и Годишният план за 
изпълнение на Националната програма; 

 Други секторни закони, стратегии, планове за действие и програми за изпълнение на плановете ... 

 Добре изградена гражданска защита, система за реагиране при бедствия, в рамките на която са определени ролите и 
отговорностите по спасителната система, добро сътрудничество с ЕС по отношение на гражданската защита, обучение и 
интеграция с БЧК в отговор на бедствия. 
 



  Закон за Българския Червен кръст /1995/. Закон за защита при бедствия. Роля и отговорности.
  
 
 В ситуация на бедствия и кризи БЧК има спомагателна роля. Част е от Националната програма и Националния план за 
защита при бедствия; 

 
 БЧК е член на Националния консултативен съвет за намаляване риска от бедствия; 
 
 Като част от Международното Движение на ЧК/ЧП си сътрудничи и работи в координация с 
 Международната федерация на дружествата на ЧК/ЧП, Международния комитет на Червения кръст, 
 националните дружества / вкл. в рамките на мрежата „Съседите помагат първи“ /и с други външни  
партньори;  
 
 Дейности свързани с измененията в климата са включени в плановете на БЧК. 
  

 17 769 доброволци 
 150 444 членове 
 46% доброволци под  35г. 

ПСС и Бази в планините 
Дирекция „Мениджмънт 

на бедствия „ . Екипи. ВСС и База в Созопол Централна складова база Център за обучение в Д. Лозен 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  



 
                              Стратегии и политики на Международното червенокръстко Движение 

 
 

Международна  
Конференция  
2007 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

 Повишаване на осведомеността за изменението на климата;  
 

 Предоставяне на хуманитарна помощ;  
 

 Подобряване на капацитета за реагиране;  
 

 Намаляване на уязвимостта на най-силно засегнатите 
общности;  
 

 Интегриране на управлението на риска от измененията на 
климата в политики и планове;  
 

 Съсредоточаване върху хуманитарните аспекти на изменението 
на климата и се стремеж към намаляване на уязвимостта, 
мобилизиране на ресурси, като се дава приоритет на най-
уязвимите.  

Ангажименти относно изменението на климата на 
Международна  конференция на ЧК „Заедно за хуманност“ 
2007 г  



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
 

                              Стратегии и политики на Международното червенокръстко Движение 

Стратегия на МФЧК/ЧП 2030  
 
 Изменението на климата се подчертава като едно от петте глобални 

предизвикателства, пред които е изправено Движението през 
следващото десетилетие.  
 

 Климатичните действия са една от първите  „Области на фокус“.  
 

 Политиката на МФЧК/ЧП за управление на риска при бедствия 
подчертава  намаляване на риска от бедствия свързани с климата.  
 

 През 2018 г. мрежата на МФЧК/ЧП достигна близо 52 милиона 
души - във всички региони на света - с проекти за адаптиране към 
измененията на климата и намаляване на риска от бедствия.  
 

 Адаптирането и хуманитарното въздействие на изменението на 
климата, включително въздействието върху здравето и миграцията, 
са една от приоритетните области на дейност на Движението за 
следващите 10 години.  



 
ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА -РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

 

 
Промените в климата, като различни резултати и събития на уставните срещи през 2019 г. 

                   

Хуманитарни ангажименти - НД и правителствата се ангажират да работят заедно за изпълнение на дейности за 
справяне с климатичната криза  

 
                              Стратегии и политики на Международното червенокръстко Движение 

Резолюция 7 на 33-та Международна конференция на Червения кръст на тема „Закони и политики при 
бедствия, които„ не оставят никой зад себе си “, определящи ключови аспекти на вътрешното законодателство и 
политика, които могат да бъдат засилени. Контролен списък за готовност и реакция при бедствия е одобрен (DRR 
контролен списък).  

Странични събития - Сесия на тема „Справяне с хуманитарните последици от кризата с климата“, споделяне на 
опит с държавите, проучване на начини за допълнително сътрудничество за съвместно справяне с хуманитарните 
последици от климатичната криза.  

Практическа сесия за интелигентно програмиране и сесия за предвидимо финансиране в променящ се климат.  

Комуникация! Популяризиране чрез социални медии, на уебсайта и с други средства. Кампания 
#FacesOfClimateChange.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS1tT3lYDlAhXKblAKHeqeDMIQjRx6BAgBEAQ&url=https://stcroixedc.com/scedc-homepage/scedc-advocacy-icon/&psig=AOvVaw0gdMnUZ9vEBrrws5hujdjJ&ust=1570194860954855
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq_8G9lIDlAhWBaFAKHZNDATkQjRx6BAgBEAQ&url=https://magnetic-ideas.com/strategic-digital-marketing/ideas-execution-icons/&psig=AOvVaw0pWT56z77a1fesyUdImpC5&ust=1570194487759451


национални 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Визия:  
Най-уязвимите общности да станат по-устойчиви на природни бедствия и екстремни метеорологични събития  

Нашите дейности и усилия ще се насочват към:  

 Повишена информираност и разбиране за хуманитарното въздействие на измененията на климата. Персоналът на БЧК, 
доброволците да научат повече за хуманитарните последици и рискове. Оценка на потенциалното въздействие върху програмите на 
БЧК. 

 
 Интегриране в планове, проекти и програми с акцент върху изграждане на устойчивост за индивида и общността, адаптиране към 

изменението на климата и работа с местните общности;  
 

 Разширяване на съвместните действия между БЧК, правителствените институции, академичните среди, метеорологичните 
служби и неправителствените организации и др. , подкрепа за климатичните действия и намаляване на риска от бедствия;  

 
 Популяризиране на работата, която вече е свършена от БЧК и компонентите на Движението, и съвместно обсъждане как бихме 

могли да работим по-добре заедно, за да достигнем до и да дадем приоритет на най-уязвимите хора в усилията за адаптация;  

 Застъпничество и диалог - на местно, национално и международно ниво, влияние върху хората и 
политиките;  

 Справяне с последствията - включване в текущите дейности по време на кризисни ситуации;  

 Документиране и споделяне на опит и информация. 

местни  



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Визия:  
Най-уязвимите общности да станат по-устойчиви на природни бедствия и екстремни метеорологични събития  

Нашите дейности и усилия ще се насочват към:  

 Засилено сътрудничество в рамките на Движението – МФЧК/ЧП, НР 
и Референтния Център за изменение на климата в Холандия;  

 

 Засилено сътрудничество с националните дружества, търсещи 
възможности за финансиране от ЕС и други източници - 
кандидатстване със съвместни проектни предложения, насочени към 
адаптиране към изменението на климата и др.;  
 

 По-нататъшно развитие на партньорството на национално и местно 
ниво; 
 

 Работа с местни общности; 
 

 Информационни кампании;  
 

 Интегриране на изменението на климата в проекти и програми за 
намаляване на риска от опазване на риска и изграждане на 
устойчивост на общността. 



PUBLIC AWARENESS AND 
PUBLIC EDUCATION  
FOR DISASTER RISK 
REDUCTION:  
A GUIDE + KEY MESSAGES 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

  Дейности за повишаване на осведомеността, превенция и принос за изграждане на устойчивост на общностите  

 Публикуване и разпространение на материали, свързани с измененията на климата, с акцент върху местния контекст;  

 Мерки за намаляване на ефекта и адаптиране към изменението на климата - обясняване на причините за 
изменението на климата, подготовка и адаптиране към промените;  

 Информационни 
кампании;  

 

 Обучение - семинари.  

Референтен център на ЧК за изменение на 
климата в Холандия 



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА -РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Значение на партньорствата  - институции, национални и местни власти, медии и др.  

 Министерство на вътрешните работи - ГД Гражданска защита, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на образованието, Министерство на околната среда и водите, 

      Национална система за спешни повиквания 112, Спешна помощ и др.;  
 

 БЧК е представена в Съвета за намаляване риска от бедствия - МС, Експертния съвет - 
Министерство на околната среда и водите;  
 

 Областна администрация, кметства, университети и др.; 
 

 Представителства на МО и НПО - офис на СЗО в РБългария…  
 

 Конференции, тематични събития и др.: 
- Варненски фестивал на Червенокръстки и здравни филми  
- Кръгла маса с различни партньори, домакинствана от БЧК  



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Добавена стойност на проектите към дейностите на БЧК, свързани с измененията на климата и 
принос за изграждане на устойчивост на общностите  

Програма за сътрудничество на Р България и Конфедерация Швейцария  

Проект „Подготвени заедно  за бедствия и кризи“  

 Идентифициране на специфичните нужди на уязвимите групи в ситуации на бедствия;  
 

 Анализ на мрежите за помощ, разширяване на съществуващите;  

 Обучение на доброволци за работа с уязвими групи в ситуации на бедствия ; 
 

 Подготовка на информационни и обучителни материали за действие, съобразени с
нуждите на уязвимите групи;  
 

 Практически обучения (симулация) за тестване на работата на доброволците с 
представители на уязвими групи.  



 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
Добавена стойност на проектите към дейностите на БЧК, свързани с измененията на климата и 

принос за изграждане на устойчивост на общностите  

Проект „Центрове за подобряване подготвеността на 
населението за реагиране на наводнения“ 
 
 
 Стартира през декември 2017 г., финансиран от ОП 
„Околна среда 2014-2020 г.“ с възлагащ орган на 
Генерална дирекция на МВР в частта „Организация на 
мероприятия за подготовка на населението за отговор на 
наводнения и последващи кризи ".  
 
БЧК е партньор и провежда дейности за над 100 000 
души - ученици от 3 до 12 клас и различни други целеви 
групи - възрастни хора, доброволци, представители на 
медиите, НПО, фирми и др.  

Снимки от обученията за ученици от  3 до 5 клас по проект на 
Консорциум "ДИКОН-БРК" от Центъра за пожарна защита в София  



 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Добавена стойност на проектите към дейностите на БЧК, свързани с измененията на климата и 
принос за изграждане на устойчивост на общностите  

Проект „Осведомени и устойчиви „ 
 

Проект на ЕС, съфинансиран от Финансовия инструмент за Гражданска 
защита. Изпълнен в партньорство с Червения кръст в Австрия, България, 
Франция, Латвия и Румъния.  
 
Основни резултати:  
 
Преведени и адаптирани обучителни материали за повишаване на 
осведомеността на населението (напр. „Въведение в намаляването на 
риска“ ). Наръчник на обучителя и листовка „План за самозащита за мен и 
семейството ми“ на български, английски, немски, френски, латвийски, 
румънски и руски. Преведена и адаптирана програма за обучение на 
обучители и игра Worst Case Hero, достъпна на български, немски, 
английски, френски, латвийски, румънски и чешки език.  
 
Проведени  учения, базирани в общността, във всяка участваща страна.  

http://www.preparezvous.eu/


ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Смекчаване на последиците от на измененията на климата  

Проект „Безопасни училища и детски градини“  
Он-лайн платформа за безопасни и добре подготвени училища  

Партньори: Български; Сръбски; Австрийски; Хърватски Червен кръст и Червен кръст на  Северна Македония  

 Подобряване на знанията на децата в началните училища и детските градини за намаляване на риска от бедствия;  
 Развитие на капацитет и професионално обучение за учители в начални и средни училища по отношение на 

намаляване на риска от бедствия;  
 Повишаване на социалната и екологичната отговорност на образователните институции.  

Резултати:  
 

 Разработване на каталог и унифициран пакет от учебни материали;  
 Онлайн платформа за намаляване на риска от бедствия и първа помощ за начални училища и детски градини; 

Он-лайн обучение за намаляване на риска от бедствия;  
 Обучение на учители и доброволци на Червения кръст като посланици на проекти;  
 Документ за застъпничество с общи ключови препоръки 



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
Адаптиране към изменението на климата  

- екстремни метеорологични събития, горещници, пожари…  

 Подкрепителни пунктове - за информиране на населението за рисковете, свързани с високите 
температури, указания за предпазване, осигуряване на бутилирана вода, измерване на кръвното 
налягане, оказване на първа помощ;  
 

 Посещения в дома на изолирани и възрастни хора;  
 

 В рамките на  Програма за хранителна помощ за 300 000 души и съпътстващи мерки - съвети/ 
информация за рисковете при екстремни температури; 

 Медийни информационни кампании. Съвети на интернет страницата на БЧК и чрез социалните медии:  
Как да се предпазим и намалим рисковете за здравето;  
 

 Наръчник за бедствия, спешни ситуации и кризи, листовки и др.  
 

 Оказване подкрепа на спасителни екипи при пожари и на пострадало население. 



Ежегодно БМЧК е партньор на bTV Media Group's в 
кампанията „Да изчистим България заедно“ - мащабна 
доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради 
обществена чувствителност по въпросите, свързани с 
опазването на околната среда, и да направи България по-
чиста и красива в дългосрочен план. 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Смекчаване на последиците от на измененията на климата  

Участие в инициативи за опазване на околната среда, залесяване, засаждане на дървета, социални медийни 
кампании, рециклиране, повторна употреба, енергоспестяване …  



 Лекции на ПСС по темата за безопасното поведение в зимната планина. 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Адаптиране към изменението на климата – екстремни метеорологични събития, студове…  

 Осигуряване на храна и напитки при кризисни ситуации на заседналите по пътищата и 
магистрали; 

 Осигуряване на храна и необходими вещи на бездомни хора, поддържане кризисни 
центрове за бездомни в някои от клоновете на БЧК. Първият кризисен център е създаден 
по идея на БЧК Русе е село Бузан на пътя Русе-Варна. Има още три центъра в Сливо 
поле, Пиргово и Бяла;  

  Информационни кампании за широката общественост и туристите в планината на 
интернет страницата на БЧК със съвети как да се избегнат рискове, как да разпознаят 
признаци на измръзване, оказване на първа помощ в специфични ситуации;  



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Адаптиране към изменението на климата   
 

Обучение на доброволни екипи на 
БЧК за оказване на помощ при 
бедствия и кризисни ситуации  
 НЕРБАК – Национален екип при бедствени 

и кризисни ситуации 
 НЕДН - Национален екип  за водни 

инциденти и звена в ДЕРБАК  
 Екип на ПСС  „Водачи на спасителни 

кучета“ 
 

  28 ДЕРБАК - екипи към областните 
организации 

 Младежки аварийни екипи   
 

 Над 100 психолози  



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Предоставяне на хуманитарна помощ на засегнатите хора при наводнения и други бедствени ситуации  

 Работа с партньори при наводнения  (напр. Цар Калоян, Аспарухово, Мизия, Бисер, Камено…) Оказване 
на незабавна помощ и подпомагане, парично подпомагане, участие във възстановителна фаза, 
реконструкция и др.  

 Обществени кампании. Обществените съвети на БЧК за разпределение на дарените средства.  



ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  

Адаптиране към изменението на климата и образование за намаляване на риска от бедствия  

 
Семеен комплект за бедствия Семеен план за бедствия  

Съдържанието на комплекта покрива необходимите 
вещи за увеличаване на шансовете за оцеляване при 
бедствие. Съдържа и материали, които могат да се 
използват и при други кризисни ситуации.  



www.redcross.bg 

Благодаря! 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  КЛИМАТА - РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ  




