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 Статистика - 24.08 2022  

532,470+     Украинци влезли в България 

 

85,483+       Хората останали в България 

 

39,143+      Деца 

 

21,092+      Настанени 

 

123,170+    Регистрирани за временна закрила 

https://ukraine.gov.bg/bg/ 
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Преглед на дейностите на Български червен кръст (БЧК)  
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Стартиране на дейностите в подкрепа на засегнатите от конфликта 
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Мобилизиране на ресурси  

 Национална обществена кампания за набиране на финансови средства в подкрепа на пострадалите от 
конфликта в Украйна (старт на 27 февруари 2022 г.)  

 Национална обществена кампания за набиране на материални дарения (старт на 27 февруари 2022 г.)  

 Стартиране на процедура за отпускане на 10 000 шв. фр. от Фонда на БЧК за бедствия и кризисни 
ситуации в отговор на спешния призив на МФЧК/ЧП за подпомагане на хуманитарните дейности за 
засегнатите хора в Украйна и съседните страни.  
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Координация и партньорство  

 Координация с всички министерства, с Държавна агенция за бежанците, НПО, вкл. медийни, 
корпоративни и други партньори за съвместни действия.  

 
 Координация с областните/столичните организации на БЧК, с областните администрации, местните 

власти и партньори за подпомагане на съвместната реакция.  
 
 Включване на представители на БЧК в междуправителствени Работни групи: а/ Оперативно 

координационна група за планиране, организация, управление, координация и контрол на 
евакуацията, приемането, разполагането и оказването на медицинска и друга помощ; б/ 
Настаняване.  

 Постоянно проследяване на ситуацията в Украйна и поддържане на контакт с Украинския Червен 
кръст, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец- МФЧК/ЧП, 
Международния комитет на Червен кръст -МКЧК и братски Национални дружества-НД.  

 Комуникация и сътрудничество с офисите в РБългария на ВКБООН, УНИЦЕФ, СЗО  и др. , Посолството 
на Украйна, НПО и др.  
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Дейности в подкрепа на засегнатите от конфликта 

 Предоставяне на референтни материали и кореспонденция с институциите в помощ на структурите на 
БЧК в страната. Онлайн срещи и посещения на регионалните структури на БЧК с най-голям поток от 
пострадали в резултат на военния конфликт.  

 
 Публикуване и актуализиране на полезна информация на сайта на БЧК и в социалните медии 

относно: контактите с министерства, държавни институции, агенции и други партньори, горещи 
телефонни линии за предоставяне на различни видове информация, консултации и за предоставяне 
на психо-социална подкрепа, настаняване, възстановяване на семейни връзки, получаване на 
временна закрила, правна помощ и др.  

 Публикуване и актуализиране на информацията за дейността на БЧК за подпомагане на засегнатите 
от конфликта.  
 

 Изготвяне на доклади, месечни инфографики и др., както и информация за съдействието, оказвано от 
БЧК за медиите и партньорите.  
 

 Участие в текущи онлайн срещи с партньори на Движението. Предоставяне на редовна информация в 
платформата GO на МФЧК/ЧП. Организиране на благотворителни събития и инициативи в 
партньорство с различни организации и медии.  
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Дейности в подкрепа на засегнатите от конфликта 

 Организиране на логистиката, свързана с приемане на дарения и предоставяне на помощи в натура 
/одеала, спални комплекти, дрехи, обувки, детски храни и играчки, лекарства и консумативи, 
хигиенни материали и др./. 

  
 Текуща подготовка на документация и предоставяне на справки за размера и вида на събраната 

хуманитарна помощ, броя на индивидуалните и корпоративни дарители и участието на доброволци 
и служители на БЧК.  

 НС организира логистиката и изпрати 15 камиона с хуманитарна помощ за Украйна в координация с 
РК на Украйна и МФЧКЧП - над 225 тона (нови дрехи, одеяла, спални комплекти, обувки, хранителни 
продукти, лекарства и консумативи, генератори, хигиенни материали, и т.н.)  

 Изпратена е хуманитарна помощ от резерва на БЧК с ГД „ПБЗН“ - МВР по Механизма за гражданска 
защита на Европейския съюз, транспортиращи одеяла, възглавници и спално бельо.  

 Оказване на съдействие от БЧК на четирите гранични пункта, в областните и местните организации на 
БЧК. Оказване на помощ в местните щабове и Кризисни центрове в гр. София и в странатар вкл. от 
резерва на БЧК.  
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Дейности в подкрепа на засегнатите от конфликта 

 Подпомагането на целевите групи/засегнатите от конфликта на територията на РБългария се осъществява 
от БЧК в три направления: материално подпомагане; финансова помощ; меки мерки (консултации, 
напътствия, придружаване, психо-социална подкрепа, възстановяване на семейните връзки и др.). 
Подпомагането се извършва съгласно Правилата за предоставяне на финансова помощ на украински 
граждани, приети от Комисията за управление на събраните средства по Националната кампания на 
НС за набиране на финансови средства, съгласувани с Обществения съвет.  

 Финансовата помощ се предоставя за покриване на разходи за храна, лекарства, облекло и други 
неотложни хуманитарни нужди, съобразно с индивидуалните нужди на хората в затруднено положение. 
Средствата, дарени по Националната кампания на НС в подкрепа на пострадалите от кризата в Украйна, 
са изразходвани за: текуща и продължаваща подкрепа; закупуване на хранителни и хигиенни пакети, 
постелки; осигуряване на лекарства и др.  

 При непрекъснат режим на работа доброволци и служители от всички структури на БЧК осигуряваха 
закуски и напитки, храни, бебешки пюрета, минерална вода и дрехи, според нуждите, което продължава.  
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Дейности в подкрепа на засегнатите от конфликта 
 

 От началото на конфликта към Контактния център на БЧК работи Национална телефонна линия за 
ежедневни консултации и психо-социална подкрепа - 0800 11 466, където дежурят обучени от БЧК 
психолози.  
 

 В БЧК постъпват и се обработват молби за възстановяване на семейни връзки /за членове на 
разделени семейства/, осигурени са безжични рутери в пунктовете, зарядни устройства, SIM карти с 
мобилен интернет.  

 
 БЧК, съвместно с Министерството на здравеопазването, откри телефонна линия за предоставяне на 

информация относно възможностите за медицинско и здравно обслужване у нас в помощ на хората 
бягащи от конфликта в Украйна, намиращи се в България.  
 

 В партньорство с офисите на ВКБООН, УНИЦЕФ и СЗО в България, Службата за бежанци и мигранти на 
БЧК съдейства за реализирането на допълнителни дейности, свързани с откриване на центрове 
„Сините точки“, осигуряването на парични помощи, предоставяне на медикаменти и специализирани 
устройства, курсове за изучаване на български език, информационни сесии и подкрепа на достъпа до 
пазара на труда.  
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Дейности в подкрепа на засегнатите от конфликта 
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Дейности в подкрепа на засегнатите от конфликта 
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Текущи нужди и предизвикателства 

От началото на конфликта в Украйна БЧК работи изцяло със собствени човешки и финансови ресурси, 
набрани основно от Националната обществена кампания.  
 
След шест месеца непрекъсната работа и ангажираност на персонала и доброволците на БЧК, подпомагащи 
големия брой хора, оставащи в България, БЧК разработи план на национално ниво за продължаване на 
дейността си, като потърси помощ от МФЧК/ЧП, въз основа на анализ на ситуацията и очакваните нужди от 
продължаващо подпомагане през следващите месеци и наближаващия есенно- зимен сезон.  

Българският Червен кръст изказва благодарност  към всички дарители, партньори, доброволци и служители!  
 

От името на хората, които в момента преживяват много трудни моменти, БЛАГОДАРЯ!  


