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 Подготовка на БЧК  

 
 24 февруари 2022 г. - създаване на Координационна група за ежедневно проследяване на 

ситуацията и актуалната информация за влизащи и оставащи в страната, действията на 

държавните институции и местните власти, осъществяване на връзка и координиране на 

структурите на БЧК в страната, с партньорите от Движението и др. Осъществяване непрекъсната 

връзка и консултации онлайн и чрез мобилна връзка. 

 

 февруари 2022 г. - Съгласно активирания План на БЧК за мигрантски натиск се следва 

алгоритъм с отговорности и съответни действия. Брифинг с членовете на Националния 

оперативен щаб на БЧК относно развитието на ситуацията и предприеманите действия. 

 

 Мобилизиране на щатния състав и доброволческите екипи на БЧК за участие в подпомагане 

съгласно установените практики. 

 

 27 февруари 2022 г. обявяване на  Национална кампания за обществеността и 

производителите за дарения в натура за подпомагане хора, засегнати от конфликта в Украйна.  

 

 28 февруари стартиране на Национална кампания за набиране на финансови средства чрез 

банкови дарения, онлайн дарения и един кратък номер 1466 за дарения. 

 

 Стартиране на процедура за предоставяне на 10 000 шв. фр. от фонд Подпомагане при БАК 

в отговор на Предварителния спешен апел на МФЧК/ЧП за подпомагане на хуманитарните 

дейности за пострадалите хора в Украйна и съседни страни. 

 

 



 Координация с всички министерства, включително МВнР, МЗ, МВР и т.н., и всички други 

заинтересовани страни, НПО, вкл. медии, корпоративни и други партньори относно съвместни 

действия, мобилизиране на ресурси и популяризиране действията на БЧК.  

 Координация на областните/столичната организации на БЧК с областните управи, местните 

власти и партньори в помощ на съвместния отговор на нуждите. 

  Включване на представители на БЧК в междуправителствени работни групи под егидата на 

министър-председателя: 

а/ Оперативна координационна група за планиране, организация, управление, координация и контрол 

по евакуация, приемане, настаняване и оказване на медицинска и друга помощ. ;  

 б/ Настаняване. 

 Комуникация и сътрудничество с офисите в РБ на ВКБООН, УНИЦЕФ, СЗО, посолството на 

Украйна и др. 

 Постоянно проследяване ситуацията в Украйна и осъществяване на връзка с Украинския 

Червен кръст, МКЧК и МФЧК/ЧП, НД на ЧК/ЧП, както и със съседните НД. 

Координация 
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Дейности на БЧК 
 

 

 

 

 

 

 

 Осигуряване работата и протичането на всички приоритетни дейности на 

организацията съгласно съществуващия опит и Плана за непрекъсваемост на 

дейностите. 

 

 Спазване на вътрешно-организационните документи /правила за работа с 

доброволци, инструкции за безопасност на служителите и доброволците в условията 

на пандемия и, при необходимост, актуализиране на Правилници и системи; 

 

 Анализ на рисковете и адаптиране дейността свързана с мисията на БЧК 

съобразно спецификата на ситуацията.; 

 

 Мениджмънт на информацията. Създаване на база данни с информация от 

структурите на БЧК, в реално време. 
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  Дейности на БЧК 
 

 Предоставяне на референтни материали и кореспонденция с институциите в помощ на 

структурите на БЧК в страната. Организиране на онлайн срещи с директорите на секретариати, 

посещения в  областните структури на БЧК с най- голям наплив на засегнати от военния 

конфликт.  

 

 Публикуване и актуализиране на полезна информация на официалната интернет страница на 

БЧК и в социалните мрежи - линкове на министерства, държавни институции, агенции и други 

партньори, горещи телефонни линии предоставящи различни видове информация,  консултации, 

оказване на психо- социална подкрепа, мед. грижи, настаняване, възстановяване на семейни връзки, 

получаване на временна закрила, правна помощ и т.н.  

 

 Публикуване и обновяване на информацията за дейностите на БЧК в страната помощ на 

засегнатите от конфликта. Подготовка на отчети, инфографика с данни за дарения, брой 

подпомогнати, видове оказана помощ и т.н. и информация за предоставяната помощ от БЧК. 

 

 Участие в текущи он-лайн срещи с партньорите от Движението, получаване и предоставяне на 

актуална информация и отчети в определените платформи и мрежи. 

 

 Участие в организацията на благотворителни прояви и инициативи на различни партньори. 

 

 Организиране фондонабирателни инициативи с корпоративния сектор и партньори. 

 

 

 

 

 

 

 



Целева група за подпомагане  

 

Украински граждани, настанени на външен адрес на територията на Република България на или след 

24 февруари 2022 г., които са: 

 

 разширени семейства/ големи домакинства (майки с деца и възрастни баби и дядовци); 

 майки с деца до 14 г.; 

 

 непридружени малолетни (до 14 г.) или непридружени непълнолетни (до 18 г.); 

 

 хора със специални нужди (увреждания) или с придружаващи заболявания; 

 

 самотни възрастни хора (на и над 65 г.); 

 

 нуждаещи се от спешно закупуване на лекарства за постоперативно лечение, за хронично 

заболяване, за лечение на дете/деца. 

 

 заявили желание/ намерение да останат продължително на територията на Република България. 
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 Видове подпомагане 

  

Подпомагането на засегнатите от конфликта на територията на Република България се осъществява 

от БЧК в три направления: 

  

1. Материално подпомагане  

 

2. Финансова помощ 

 

3. Меки мерки (консултации, насочване, придружаване, психо-социална подкрепа и др.) 

 

 Правила за материално и финансово подпомагане на украински граждани на територията 

на Република България 

 Система за финансово управление,  контрол  и отчетност - адаптиране  към настоящата 

ситуация 

 Сформиране на Комисията за управление на набраните средства по Националната 

кампания на БЧК и  Обществен съвет с участие на министерства и медии.  
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Първоначалното материално подпомагане на засегнатите се извършва посредством хуманитарни 

помощи, привлечени чрез материални дарения в рамките на обществена кампания. Според развитието 

на ситуацията и след оценка на нуждите, паралелно се организира закупуването и предоставянето на 

следните видове помощ, на базата на анализ на нуждите, за сметка на набраните финансови средства от 

кампанията на БЧК: 

1. стандартни хранителни пакети; 

2. стандартни хигиенни пакети; 

3. други нехранителни артикули. 

Гореспоменатите материални артикули ще бъдат осигурени централно и ще бъдат разпределяни до 

областните структури на БЧК, след тяхна заявка до Секретариата на НС на БЧК и дирекция МБ. 

Обект на материално подпомагане могат да бъдат както физически лица от състава на целевите групи, 

областни и общински кризисни центрове, както и други места за настаняване. 

Материално подпомагане се извършва и в рамките на съвместни кампании с партньорски организации. 
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Подпомагане  



 Организация на логистиката свързана с приемане на дарения и предоставяне 

материални помощи съгласно стандарти /топли завивки, спални комплекти, дрехи, обувки, 

детски храни и играчки,  медикаменти и консумативи, хигиенни материали и др./.  

 Текуща подготовка на документация и предоставяне на справки за количеството и вида 

на набраните хуманитарни помощи, броя на индивидуалните, корпоративни дарители и 

участието на доброволци и служители на БЧК. 

 Организиране транспортирането на хуманитарна помощ  от набираните материални дарения 

за нуждаещите се чрез Украинския Червен кръст и хуманитарна помощ от бедствения резерв 

на организацията по Механизма Гражданска защита на Европейския съюз превозващи одеяла, 

възглавници и постелочно бельо. 

Дейности на БЧК 
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 Организиране на оказването на помощ от БЧК в 4 погранични пункта,  пунктовете за 

предоставяне на хум. помощ в областни и общински организации на БЧК, в сградата на 

Секретариата на НС на БЧК, оказване съдействие на Кризисни центрове в София  и страната; 
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Подпомагане  

Приемане на хуманитарни помощи, съгласно обявеното в кампанията, 

записване на дарителите, преглед, сортиране, пакетиране, обозначаване, 

товарене, транспортиране за Украйна/чрез Украински Червен кръст 



Български Червен кръст 

Подпомагане  

Приемане на хуманитарни помощи, съгласно обявеното в кампанията, записване 

на дарителите, преглед, сортиране, пакетиране, обозначаване, товарене, 

транспортиране 
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Подпомагане  

Предоставяне на хуманитарни помощи на 4 гранични пункта 
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Подпомагане  

Предоставяне на хуманитарни помощи и услуги на пристигащите в РБългария 
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Подпомагане  

Предоставяне на хуманитарни помощи на пристигащите в РБългария 



Меки мерки (консултации, насочване, психо-социална подкрепа и др.) 
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 Гореща национална телефонна линия на БЧК за всекидневни консултации и 

психосоциална подкрепа в Контактен център 0800 11 466, като във вторник, 

петък  и неделя дежурят доброволци, владеещи украински и руски език – 0800 1 

1466. 

  

 Разкрита е безплатна телефонна линия по здравни въпроси 0800 20 101, 

която работи всеки ден от 8 до 20 часа – 0800 20 101. БЧК поддържа имейл за 

заявки за информация по здравни и медицински въпроси: help@redcross.bg . 

 

 Функционира и Гореща телефонна линия на Бежанско-мигрантската служба 

на БЧК – на арабски, персийски, турски, английски и френски език. 

 Създаден е Електронен регистър за предложения за настаняване на 

украински граждани – в сайта на БЧК, като обобщените данни се предоставят на 

областните структури на БЧК и партньорите. 



www.redcross.bg  

 На интернет страницата на БЧК има линк за жестомимичен превод на 

украински език за пристигащи хора с проблеми със слуха. 

 В БЧК се получават и обработват заявки за възстановяване на семейни 

връзки /за членове на разделени семейства/. 

 На интернет страницата и в профилите в социалните мрежи на БЧК са 

публикувани всички полезни връзки и горещи линии за подпомагане на 

пристигащите в страната, които текущо се допълват и актуализират. 

Меки мерки (консултации, насочване, психо-социална подкрепа и др.) 
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Продължаващи дейности  

 

 

 

 

  

  В резултат на Националната кампания на БЧК за набиране на материални дарения, БЧК 

организира логистично и изпрати 11  камиона с хуманитарна помощ за нуждаещите се чрез 

Украинския Червен кръст и 2 камиона с хуманитарна помощ от бедствения резерв на 

организацията по Механизма Гражданска защита на Европейския съюз превозващи одеяла, 

възглавници и постелочно бельо. Общо тази помощ възлиза на над 200 тона хум. помощ – 

дрехи, завивки, спални комплекти, обувки, медикаменти и консумативи, хигиенни 

материали и др.   

 

 Продължава изпращането на необходима хуманитарна помощ за Украйна. 

 Продължават дейностите на БЧК свързани с подпомагане на засегнатите от военния 

конфликт на територията на РБългария, в сътрудничество и координация с партньорите. 

 

 До момента сме подпомогнали повече от 40 000 украински граждани, пристигнали в 

РБългария с участието на над 2 000 доброволци. 
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Изказваме благодарност на всички дарители, партньори, 

доброволци и служители!!! 
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#заедноможемповече  


