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130 години БЧК - Юбилейна среща на ръководния и управленски екип



Скъпи приятели,
През 2008 г. Българският Червен кръст, най-голямата хуманитарна  

организация у нас, навърши 130 години. Преди 13 десетилетия, в първите 
месеци на свободата, българският народ изгражда Червения кръст, търсейки 
упование в милосърдието, помощта и благотворителността. 

Началото на нашата организация е поставено от цвета на българската нация – сред 
неговите създатели са авторитетни и обществено признати личности в България като 
митрополит Серафим Сливенски, митрополит Климент Търновски /Васил Друмев/, д-р 
Димитър и проф. Васил Моллови, акад. Иван Евстратиев Гешов, проф. д-р Стоян Данев, 
проф. д-р Димитър Ораховац, д-р Кирил Игнатов, проф. д-р Стоян Саев и десетки други, 
пред които се прекланяме и дълбоко им благодарим...

Българският Червен кръст е роден от войната. По време на петте войни, които 
България води за свобода и независимост, нашата организация обучи и изпрати на фронта 
хиляди хуманни и ветеринарни лекари, милосърдни сестри, санитари и самарянки, откри 
етапни подкрепителни и превързочни пунктове, болници на фронта и в тила, санитарни 
влакове, осигури невероятни за времето си парични и материални помощи от цялата 
страна и чужбина, спаси живота на хиляди български офицери и войници. Спазвайки 
основните червенокръстки принципи и нормите на международното хуманитарно право, 
червенокръстците полагаха грижи и към военнопленниците от противниковите армии. 
Огромна дейност извърши нашата организация при репатрирането на пленниците, 
размяната на писма и колети, издирването на изчезнали и загинали...Червенокръстците 
на фронта и в тила се сблъскаха с най-грозните страни на войната и дадоха свидни жертви. 
Броят на загиналите е над 1400 души. 

Българският Червен кръст през тези десетилетия непрекъснато осмисляше и 
обогатяваше и своята мирновременна дейност, за да бъде най-близо и най-полезен 
на онези, които изпитват нужда от помощ, подкрепа, състрадание. Болничното дело в 
България, първото училище за милосърдни сестри, спешната помощ, първият център за 
доброволно кръводаряване, санитарната авиация, спасителните действия в бедствени 

и кризисни ситуации – всичко това е създадено от нашата организация, развивано и 
усъвършенствано дълги години и предадено на българската държава. В мирно време БЧК 
създаде санаториуми, детски летовища и трапезарии, приюти, храни и облича жертвите 
на няколко катастрофални бедствия, даде убежище на хиляди бежанци, отгледа хиляди 
български, югославски, унгарски, френски и полски сираци от войните, воюва срещу 
холерата, туберкулозата и тифа... 

В последните години положихме сериозни усилия да се реформираме структурно и 
орга низационно,  да изграждаме своята дългосрочна стратегия, да осигуряваме устой чи -
во то раз витие на организацията и да отговаряме непрекъснато на всички предизвика тел-
ства, които поднася днешният ден. Убедени сме, че не са останали незабелязани усилията 
ни да бъдем полезни на хората. В първите години на прехода хиляди най-уязвими българи 
получиха помощ и подкрепа от нашата организация. С десетки проекти и програми 
Българският Червен кръст, подкрепян от съмишленици, дарители и партньори, решително 
се изправи срещу бедността и глада, срещу опасни и социално значими болести, срещу 
разрушителната стихия на бедствията, срещу тежките форми на детски труд, трафика на 
хора, незачитането на човешкото достойнство, нетолерантността и дискриминацията.   
Мотивирахме хората да даряват безвъзмездно кръв и обучихме стотици хиляди по първа 
долекарска помощ. Всяка година много хора, десетки семейства и социални и здравни 
заведения получават материална подкрепа от специализираните фондове на БЧК.

Нашата сила са хилядите ни доброволци, които намират при нас подкрепа на своята 
ценностна система, реализация на таланта и възможностите си. Гордеем се с тях. Те са 
ярко доказателство, че червенокръстките идеи са непреходни и че те завладяват все 
повече хора от различни поколения, от различни социални среди, с най-разнообразни 
политически убеждения и вероизповедания. 

Гордеем се и с доверието на младото поколение. В Българския младежки Червен 
кръст членуват и работят с ентусиазъм прекрасни млади хора и всичко, което те дават на 
Червения кръст, е най-сигурната гаранция, че нашата организация ще пребъде. 

Докато има човешко страдание, докато има беди и нещастия, докато има хора, готови 
да творят добро, готови да даряват труда си, времето си, способностите си, ще има и 
Червен кръст.

Защото “Червеният кръст – това сме всички ние!”

Генерален директор  Председател

Д-р София Стоименова  Христо Григоров



22

През 2008 година: 

l Посредством своите дейности и услуги БЧК подпомогна 
над 337  126 души в неравностойно положение и 487 
социални институции и здравни заведения.

l Разшири се обхватът на членския състав на организацията 
спрямо населението; 

l За оптимизиране капацитета на организацията особена 
роля изигра Политиката за развитие на доброволчеството 
като фундаментален фактор и безспорен стратегически 
приоритет на БЧК; 

l Създадената сериозна вътрешноорганизационна база 
и система от критерии и измерители на дейността на 
областно ниво беше предпоставка за обективна оценка 
за постигнатото и се превърна в същината на т.нар. 
“ръководство и управление на базата на резултати”. 

l Успоредно с традиционните дейности на организацията 
по хуманитарно подпомагане и предоставяне на услуги, 
тя все повече поема функциите на обществен застъпник 
и фактор за развитие и хуманизиране на общностите. 

l БЧК бе лицензиран от Агенцията за социално подпомагане 
за предоставянето на 11 вида социални услуги. В шест 
центъра “Домашни грижи” в страната бяха обгрижени 
264 пациенти и бяха реализирани 13 350 посещения от 
медицински сестри.

l БЧК запази водещата си роля и в областта на обучението 
на населението по първа долекарска помощ, което се 
извършва в съответствие с европейските стандарти. За 
годината бяха проведени 7552  курса и обучени 110 123 
кандидат-шофьори.

l БЧК повиши капацитета си за работа при бедствия, 
аварии и катастрофи. Организацията се присъедини 
към Единната национална спасителна система и към 
Националната оповестителна система в националната 
мрежа на тел. 112.

l 600 доброволни и 42 щатни планински спасители, 
организирани в 32 спасителни отряда на ПСС, извършваха 
денонощно превантивна и спасителна дейност в 
планините.  

l Водноспасителната служба работи усилено за намаляване 
на водния травматизъм и за създаване на нормативни, 
държавни и обществени гаранции за профилактика и 
превенция на водните инциденти. Бяха обучени 1432 
водни спасители и спасени от удавяне 2615 души. 

l Членството ни в ЕС създаде нов контекст в международ-
ните взаимоотношения на БЧК. Организацията оказа 
финансова и материална помощ на други национални 
дружества при бедствия и конфликти. БЧК беше домакин 
на 16-та Балканска конференция на Червения кръст и 
Червения полумесц.

l Бежанско-мигрантската служба все по-активно работи за 
подпомагане и интеграция на бежанците, а също така и за 
укрепване капацитета на организациите на бежанските 
общности. През годината тя помогна на 778 души.

l Българският младежки Червен кръст със своите 264 
клуба, 3977 членове и 2744 доброволци поддържа 
ниво на “добре функциониращо младежко дружество”, 
предоставящо качествени дейности и услуги, влияещи 
ефективно за намаляване уязвимостта на младите хора и 
популяризиране на хуманитарните ценности сред тях. 

l Бяха въведени  съвременни подходи на мониториране 
и оценяване, в т.ч. и по отношение на управление на 
риска, контрола и управлението, най-вече в сферата на 
финансовото управление и контрол.

l Честването на 130-годишният юбилей на БЧК получи 
широка медийна подкрепа, а българското общество 
и международните ни партньори демонстрираха 
уважението и подкрепата си към организацията. БЧК 
бе удостоен с високи отличия от български държавни 
институции.

През 2008 г. Българският Червен кръст успешно се справяше 
с предизвикателствата, като усъвършенства и обогати 
подходите и дейностите си за реализиране на своята мисия 
и утвърди ролята си на партньор на държавата, общинските 
власти и други значими социални субекти и реагираше 
своевременно и ефикасно на уязвимостта в национален и 
местен мащаб.

Основни принципи 
на червенокръсткото 
движение

ХУМАНИЗЪМ

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

НЕУТРАЛНОСТ

НЕЗАВИСИМОСТ

ДОБРОВОЛНОСТ

ЕДИНСТВО

УНИВЕРСАЛНОСТ

                      Емблема 

Отличителният знак е червен кръст на бял 
фон, който изобразява обърнатите цветове 
на швейцарското знаме. Употребата на 
емблемата има две основни функции: 
защитна - във военно време, и отличителна 
- в мирно време, за информира за 
принадлежността към Движението.
Използването на емблемата е регламентирано 
в Женевските конвенции от 1949 г. и 
Допълнителните протоколи към тях и в 
специален Правилник от 1991 г., приет в 
рамките на Движението.
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Организационно развитие
Фундамент
Структура

l Първото дружество на Червения кръст в България е основано през 1878 г. в 
Сливен. През 1884 г. българското правителство официално се присъединява 
към Женевската конвенция от 1864 г. Единна национална организация е 
създадена през 1885 г. Призната е официално от Международния комитет 
на Червения кръст /МКЧК/ и става част от Международното движение на 
Червения кръст и Червения полумесец /МДЧК/ЧП/.

l Първият Закон за Българския Червен кръст е приет от 37-ото народно 
събрание през 1995 г. Организацията е регистрирана по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за извършване на 
общественополезна дейност. 

Мисия

Българският Червен кръст е автономна организация, която подпомага 
държавата В хуманитарната област, В подготовката за действия при военно 
положение, Военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето 
на населението и за възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие 
и благотворителност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК 
подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации, допри нася за 
облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля 
здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

2 595
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Нормативна основа
Направените промени в Устава на БЧК, Статута на БМЧК и в останалите вътрешно-

организационни документи бяха важна предпоставка за адекватно организационно 
поведение и успешно изпълнение на приоритетните задачи.

На първо място актуализираната през 2005 г. Стратегия 2010 на БЧК. В нея бяха 
набелязани основните стратегически насоки, които улесняват постигането на приоритетите 
през втората половина на десетилетието.

На второ място, БЧК се утвърди като водещ субект при изготвянето и 
предоставянето за обсъждане пред Народното събрание и обществеността на  
проекти на нормативни документи, пряко свързани с изграждане на структурите 
на гражданското общество - пример бе работата по проекта за Закон за 
доброволчеството в България. 

Трето, адекватната реакция на БЧК на промените във външната среда бе 
осигурена чрез оптимизирането на няколко организационни процеса, успешно 
внедрени през отчетния период. 

Разработена бе съвременна Система за обучение и квалификация в БЧК; 
актуализирана бе Системата за атестиране на щатните служители в БЧК. Етичният 
кодекс на БЧК бе третият от групата документи, позволяващи на БЧК да стимулира 
развитието на двете основни групи на своите човешки ресурси (доброволци и щатен 
състав). Особено важни в години на отчетно-изборна кампания са “Инструкция за 
провеждане на отчетно-изборната кампания в БЧК” и “Критерии и механизми за 
подбор и издигане на червенокръстки деятели на ръководни длъжности в БЧК”.

Разработени и внедрени бяха Система за наблюдение и оценяване на проекти 
и дейности в БЧК и Система за оценка на състоянието и дейността на областните 
червенокръстки организации. 

Не на последно място по значение е актуализирането на Информационната 
система на БЧК и на “Правилника за вътрешния трудов ред, организиране на 
документооборота и организацията на дейността”.

Реализиране на Политиката 
за развитие на доброволчеството в БЧК
През 2008 г. бе “затворен” кръгът от цялостния цикъл от дейности по въвеждане на 

съвременния доброволчески мениджмънт в нашата организация.
Анализът на реализираните, като номинирани по линия на партньорската 

програма с Испанския ЧК, пет областни проекта показва, че използването на 
съвременни методи за работа с доброволци многократно умножава резултата 
от тяхната дейност и е в основата на устойчиви и ефективни модели за работа. 
Висока е оценката на нестандартните и много точно прецизирани програми, свързани 
с превенция на диабета (обхванат е целият контингент на уязвимите деца в Хасково), 
пълноценно включване в образованието и общуване с връстници на деца с увреждания 
във Видин, административна и логистична подкрепа от страна на инвалиди към инвалиди 
в Монтана, реализиране на домашни грижи чрез доброволци в Кърджали и психологическа 
подкрепа на деца с отклонения в поведенческите реакции в Ямбол. 

Дейността на членовете на Експертния екип по доброволчество през последната година 
бе свързана и с повторното реализиране на финансирания от страна на Регионалното 
представителство на МФЧК/ЧП – Будапеща проект “Мини-семинари за въвеждане 

на съвременен доброволчески мениджмънт в областните ЧК организации”. 
Продължаващата подкрепа на Федерацията се дължи на значителните конкретни и в същото 
време – устойчиви резултати за създаване на специфични модели за работа с доброволци в 
общността. 

Приоритетни задачи за следващия период се очертава да бъдат създаването и 
внедряването на съвременна информационна система за доброволчески мениджмънт 
в БЧК и свързаното с нея въвеждане на електронно обучение на всички, работещи с 
доброволци в организацията.

Членски състав и доброволци
От години броят на доброволците е стабилизиран около 13 200 и очевидно 

– за настоящата ситуация, той е оптимален и достатъчен за реализиране на 
основните червенокръстки дейности. Радостното е, че отново над 35 % от 
тях са млади хора, които със своите многобройни, адекватни и многолики изяви 
създават един модерен и атрактивен за общността образ на организацията, 
което е гаранция за нейния успех през следващите години.

Основание за оптимистични очаквания за количествените и качествените 
характеристики на червенокръстките доброволци, е и предстоящото въвеждане на 
модела на “предизвиканите спонтанни доброволци” като резерв на организацията 
за успешно включване в дейностите по подпомагане на пострадалите в бедствени и 
други кризисни ситуации. 

По отношение на членския състав на БЧК също се наблюдава оптимистична и най-
важното – устойчива тенденция за стабилизиране на броя около оптимална цифра. 
Ако през 2005 г. тя е била 122 175, а през 2006 г. 128 241, през 2007 г. броят на членовете 
вече е 141 444 (увеличение с цели 10,3 %). Цифрата за 2008 г. е 140 716, като разликата 
с миналогодишната (728 души, или около 0,5 %), на практика, няма статистическа 
значимост.

По-важният показател в случая е “процентът на обхват с членове спрямо 
населението”, който пряко отразява “човешкото” покритие и съответно – възможности 
за реално въздействие върху процесите в общността. Тенденцията тук, безспорно, е 
положителна – от 1,57 % през 2005 г. и 1,66 % през 2006 г., до 1,80 % през 2007 г. и 1,84 % 
през последната 2008 г.
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Организационен капацитет
Дружества – 2 595 бр.

Ниският стандарт, липсата на поминък и възможност за социална изява в 
малките селища обясняват наличието на силни миграционни потоци към големите 
градове и особено – към столицата. Това е обективна предпоставка за намаляване 
на броя на червенокръстките дружества в селата, в повечето малки градове, а и в 
някои от големите градове. 
Ще припомним, че ако през 2005 и 2006 г. при членове съответно 122 175 и 128 241 
души сме имали 2639 и 2721 дружества, през 2007 и 2008 г. при членове съответно 
141 444 и 140 716 души  имаме 2617 и 2595  дружества. 

Общински (съответно – териториални) 
организации – 268 бр.

Сравнително по-слабо развитата мрежа от дружества и процеса на тяхното 
“окрупняване”, изисква още по-голяма способност творчески да се възпроизвежда  и 
мултиплицира “отвореният модел” на работа на БЧК в общността, при който решенията 
на установените проблеми се търсят в близко партньорство с всички заинтересовани страни. 

Постигането на това така необходимо високо ниво на капацитета на общинските 
структури бе в голяма степен плод на цялостно внедрения през годините на 
отчетния период “наставнически модел” при оказване на методическа помощ 
и консултиране от национално към областно и съответно – от областно към 
общинско организационно ниво. Изнесените обучения на областните организации за 
ръководствата на прилежащите им структури и организационно-методическата помощ 
от страна на областните към общинските организации са традиционни форми за 
повишаване на капацитета на низшестоящите структури, които бележат значителен 
ръст през изминалите години както в количествен, така и в качествен аспект. Ако през 
2005 г. общият брой на осъществените в общините командировки и посещения е 
4  476, през 2006 г. – 4  047, през 2007 г. – 3 937, през 2008 г. той достига 4  838 (2629 
командировки и 2 209 посещения).

Областни организации – 28 бр.
Високите резултати в работата на областните структури на БЧК през изминалия мандат, 

доказани и от налагащите се изводи от първите два етапа на въвеждането на Системата 
за оценка на състоянието и дейността на областните организации, са следствие на 
описаното цялостно състояние и развитие на организацията (за отчетния период 
бяха реализирани 628, а само през 2008 г. - 138 програми по различните направления 
на дейност, в рамките на четиригодишния период над 950 000 души са били подпомогнати 
по различни начини; само за последната година са подпомогнати над 350  000 души, от 

които 255 000 души по линия на интервенционните запаси от ЕС; хиляди деца и възрастни 
получаваха финансова, хранителна и друга подкрепа чрез трапезарии, патронаж, облекло и 
различни други услуги). По не толкова видим начин, подкрепяйки позитивните тенденции 
в българското общество, инициирайки създаването на коалиции и съюзи за превенция на 
негативните хуманитарни фактори, се стимулира създаването на реално работещи устойчиви 
общностни механизми, а това в глобален аспект би създало предпоставките българското 
гражданско общество да се превърне в реален фактор и гарант на човешкото развитие, 
който вече “да може да се самоорганизира около ясно осъзнати интереси и приоритети”.

От институционална гл.т. тази “авангардна” роля е постижима благодарение, от 
една страна, на утвърждаването на единен подход за увеличение на капацитета и 
за организационното развитие на областните структури, с акцент върху участието 
и работата с доброволци, и особено – въвеждане на елементите на съвременния 
доброволчески мениджмънт на областно ниво. 

На второ място процесът свързан с повишаване на организационната 
дисциплина и максимално използване на наличните ресурси, координираността 
и ефективността на съвместната работа (включително, с партньорите на местно, 
национално и международно ниво).

Не по-малко значение, на трето място, има създадената и реализирана 
ефективна система за разпространение и обмен на добри практики между 
областните червенокръстки организации.

Обучение и квалификация. 
Организационно-методическа помощ.

Внедряването на новата Система за обучение и квалификаци в БЧК започна 
през първата година на членство на България в Европейския съюз. То бе свързано 
с осигуряването на така необходимите изпреварващи темпове в развитието 
на капацитета на организацията по отношение на реалните възможности да 
функционира и да се утвърждава в променената ситуация на европейското членство.
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Важен аспект на цялостния процес на повишаване на капацитета на човешкия 
ресурс на организацията, са станалите традиционни за всички години от отчетния период 
консултативни срещи на ключови фигури от Ръководството и Управлението на БЧК 
(ноември 2005, септември 2006 г., октомври 2007 г. и октомври 2008 г.). От една страна, 
те са важни за усъвършенстване на диалога и консултациите между представителите на 
различните органи на различните организационни нива. От друга страна, те са възможност 
за повишаване на знанията и уменията на щатния състав, на новоизбраните, а и на по-
опитните  членове на ръководните органи в БЧК за същността и начините за приложение 
на съвременните организационни подходи, като базисна предпоставка за успешна 
реализация на червенокръстките дейности.  

Сериозна промяна се забелязва през последната 2008 г. и в количествените  измерения 
(наред със същността на самия обучителен процес) на обучителните и квалификационни 
форми на областно и на общинско ниво, които са естествено продължение на гореописания 
“консултативен процес (2005 г. – 192 форми с 2 125 участници, 2006 г. – 205 форми с 
2005 участници, 2007 г. – 217 форми с 2 710 участници, 2008 г. – 401 форми с 3 566 
участници! 

Участието през отчетния период на представителите на дирекция „ОРСП” в 
международни срещи и обучения, както и удостояването ни с наградата на МФЧК/ЧП за 
2007 г. за внедрен съвременен доброволчески мениджмънт на локално ниво, ни дадоха 
самочувствието на водещо НД, с призната компетентност в областта на организационното 
развитие, на което все повече ще се разчита да се превърне в център за методическа 
подкрепа на националните дружества от региона. 

Прилагане на участнически подход на планиране и 
подпомагане на уязвими групи

Утвърждаването на участническия подход като основен институционален 
подход в работата на БЧК, осигуряващ пълноценна изява и въздействие в области, 
свързани с нейната мисия и визия, е една от най-ярките прояви на т.н. от нас 
отвореност на организацията към обществото и най-вече към проблемите на 
уязвимите в общността. 

Фокус на дейността вече не е предоставянето на хуманитарна помощ, а 
организирането на устойчиви взаимоотношения и партньорства, благодарение на които 
се удовлетворяват много по-дългосрочни и “стратегически” нужди на уязвимите групи. 

Изпреварващата философия и действия на БЧК по отношение на утвърждаване на 
подобна роля на червенокръстките организации е видна от факта, че още в първите години 
на отчетния период, структурите ни в Добрич, Пазарджик, Панагюрище, Стара Загора 
и Шумен наложиха като присъщ за местните общности модела “хранителна банка”. По-
късно към тях се присъединиха областните организации в Силистра, Разград, Смолян, 
Враца, Пловдив и Ямбол. В Пазарджик бяха направени първите крачки за изграждане 

на партньорски мрежи и коалиции в общността за устойчива и дългосрочна подкрепа на 
уязвимите възрастни хора, деца и социално-слаби семейства. 

Внедряване на системен подход за наблюдение и 
оценка на структурите и дейностите на БЧК

През 2006 г. бе създадена и утвърдена от НС на БЧК Системата за оценка на 
състоянието и дейността на областните червенокръстки организации. Нейната 
цел е да бъде извършвана обективна оценка на състоянието на областните 
организации, резултатите от дейността им, качеството и ефективността на работа, 
както и съответствието им с развитието и перспективите на БЧК като цяло. Оценката 
има още за цел да подпомогне ръководството и управлението на БЧК в дефинирането 
на основните затруднения и идентифицирането на рисковете при осъществяване на 
различните дейности, както и да се изразят препоръки за тяхното оптимизиране. 

През 2007 г. седем областни организации представиха решения на своите 
областни съвети с изразена готовност да бъдат включени в списъка на оценяваните 
структури – Бургас, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград и Шумен. През 
2008 г. заявки направиха още пет организации – тези от София-град, Велико Търново, 
Хасково, Смолян и Търговище. По този начин, в края на 2008 г., експертният екип бе 
реализирал оценка по утвърдената методика на 45 % от областните организации на 
БЧК.

Необходимо е да се подчертае, че оценката, осъществявана от експертния екип, 
допълва съществуващата практика за перманентно проследяване на процесите, 
базирано на непрекъснатата обратна връзка с областните организации, на текущото 
наблюдение на тяхната работа и напредък, анализа на техните планиращи и отчетни 
документи и ежедневното оказване на методическа и техническа помощ.
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Отчетно-изборна кампания (ОИК)
В съответствие с определения в Устава на БЧК четиригодишен мандат на 

изборните ръководни и контролни органи, от месец октомври 2008 г. до средата 
на месец май 2009 г., се проведе поредната за организацията отчетно-изборна 
кампания в нейната 130-годишна история. 

Тя бе подготвена старателно, като още през месец май 2008 г. Общото събрание прие 
Етичен кодекс на БЧК; през месец юни от Националния съвет бе приета “Инструкция 
за провеждане на отчетно-изборната кампания 2008/2009 в БЧК”, приет бе също така 
препоръчителен “модел за издигане на деятели на БЧК в ръководните и контролни 
органи”. Организирана бе методическа и консултативна среща с председателите и 
директорите на областно ниво. 

Самата отчетно-изборна кампания 2008-2009 г. закономерно бе силен завършек 
на една напрегната, но успешна година за Българския Червен кръст. Независимо 
от сериозните предизвикателства и трудности, които я съпътстваха (най-вече поради 
паралелното реализиране на дейностите по интервенционните запаси), тя постигна 
радващи резултати на дружествено, общинско и областно ниво. 

Прави впечатление, че в дружественото ниво промяната в новоизбрания 
ръководен състав е най-малка за разлика от промяната в общинското ниво, която 
е около 42 %. Изборът на нови лица за председатели на областните червенокръстки 
организации е 39,3 %, а що се касае до избор на нови лица за членове на 64-то общо 
събрание процентът на обновление от страна на областите е 43,7 %, а за цялото общо 
събрание е 44,4 %. 



• Диспечерски гарови служби. Тази дейност стартира в средата на 2007 г. и БЧК започна 
осъществяването й в железопътните гари на градовете София, Пловдив, Стара Загора, 
Бургас и Варна. 

Службите са оборудвани с удобни чакални за инвалиди и със специално пригодени 
тоалетни. Добре обучен персонал се грижи за безопасното и сигурно придвижване на хората 
с увреждания по пероните и в специализираните пътнически вагони. Забелязва се сериозно 
увеличение в броя на обслужените лица - за половингодишния период на 2007 г. са били 
940, а през 2008 г. са нараснали на 2 124. 

• Трапезарии – през 2008 г. безплатно са се хранили 356 души в 6 трапезарии на БЧК. 

Германският Червен кръст продължи подкрепата си за трапезарията в град Самоков, в 
която топъл обяд получаваха 80 социално слаби възрастни хора. Столичният съвет на БЧК 
вече втора година със собствени средства финансира трапезария за 106 души, а Областният 
съвет в Пазарджик е привлякъл за партньор общинските власти и осигурява безплатна 
храна за по 50 души в Пазарджик и Панагюрище. С помощта на местни спонсори Бургаската 
червенокръстка организация осигури храна на 20 души, а в края на 2008 г. с помощта на 
Пловдивската митрополия БЧК-Пловдив успя да отвори трапезария за 50 души.

Социално-здравна политика
Социални дейности и услуги

Българското членство в Европейския съюз допълнително увеличи 
предизвикателствата, свързани с усъвършенстване на социалния модел и 
привеждането му в съответствие с eвропейското законодателство, политика и 
утвърдени вече практики. Това породи сложни социални проблеми, които 
трябваше да бъдат решавани по адекватен начин през 2008 г.

Социални услуги
Официалният лиценз, предоставен на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, даде 

възможност на нашата организация да продължи да извършва 11-те вида социални услуги, 
за които е регистрирана. 

• Дневни центрове за възрастни хора - предоставят социални услуги в общността и 
оказват силно социално въздействие върху живота на възрастните хора. 
Пловдивският дневен център функционира от две години. Целта  му е обгрижване, 

съобразено с индивидуалните потребности, социална интеграция и организиране на 
свободното време на 50 самотно живеещи възрастни хора от гр. Пловдив. От 2008 г., след 
спечелен конкурс, центърът се финансира като делегирана от държавата дейност, като са 
обезпечени средства за период от три години.

Вече трета година и в гр. Перник функционира дневен център за възрастни хора, 
за разкриването на който финансова подкрепа оказа Германският Червен кръст – гр. Гох. В 
него 150 души получават социални, здравни, административни и юридически консултации 
и услуги. 

• Домашен социален патронаж. Той е разкрит в град Смолян и всяка година броят 
на обслужваните граждани се увеличава. През 2008 г. 53 души са получавали топла 
питателна храна, битово обслужване и почистване по домовете. Услугата се финансира 
от община Смолян, след спечелен конкурс за делегирана общинска дейност.  

• Обществен социален патронаж - типично червенокръстка дейност, осъществявана 
предимно от доброволци. 
Такава форма на социална услуга се осъществява чрез Програмата за “Подпомагане на 

самотни, възрастни и хронично болни хора в планинските и полупланинските села и махали 
на Кюстендилски регион”. Тя се финансира изцяло от Холандския Червен кръст. Чрез 
нея през последните години бяха подпомагани между 180 и 250 бенефициенти от над 60 
населени места в 6 общини на областта. С тях регулярно са провеждани разговори, които са 
спомогнали за преодоляване на самотата и социалната им изолация. 

Подобна дейност на обществен социален патронаж продължи да извършва и Център 
“Грижовници”, който е създаден и се финансира от областната организация на БЧК – Стара 
Загора. През 2008 г. 10 доброволци обгрижваха над 20 нуждаещи се възрастни хора, като им 
предоставяха безплатна храна и  дрехи и осъществяваха с тях  социални контакти. 
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• Бюрата на БЧК за социални услуги продължиха да извършват безплатна посредническа 
дейност между желаещи да ползват и желаещи да предлагат обгрижване по домовете. 
В тях се приемат заявки за възрастни и болни хора или деца, които се нуждаят от 

ежедневни грижи, предоставяни от социални асистенти и домашни помощници. Такива 
бюра съществуват в Пловдив, София и Ст. Загора. Последните две са се утвърдили и като 
бази за практическо обучение на студенти – социални работници. 

• Домашни помощници, социални асистенти и социални консултанти 

Съвместно с община Пазарджик, ОблС на БЧК организира и управлява два проекта – 
единият по Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”  за дейността социален 
асистент, а другият – по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за домашен 
помощник и социален асистент. По този начин на територията на общината се обслужват 
55 души, за които се грижат 14 домашни помощници и 12 социални асистенти. Този вид 
социални услуги предлагат обгрижване, закрила, социална интеграция и взаимопомощ, 
съобразени със съвременните изисквания. 

През юли 2008 г. Областната организация на БЧК – Бургас стартира проект, финансиран 
от МТСП, чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Услугите домашен 
помощник и социален асистент се предлагат на 30 самотни стари хора от община Созопол. 
Ежедневно те получават топла храна, почистване на домовете си и психо-социални 
консултации. Целта е включените в проекта хора да преодолеят социалната изолация и да 
им се създадат условия за независим живот.

• Домът за стари хора в гр. Кърджали предлага на 18-те домуващи добри битови 
условия, храна, облекло и квалифицирани медицински грижи, социални контакти и 
психо-социално подкрепа. 
Областната организация в партньорство с Холандския ЧК, община Кържали, местни 

неправителствени организации и дарители успешно управлява дома, който от 2008 г. е 
делегирана от държавата дейност. Бе завършена реконструкцията на отделен корпус за 
нуждите на “Хоспис Червен кръст” ЕООД, който от април 2008 г. разполага с 11 нови стаи, 
оборудвани според стандартите за извънболнично лечебно заведение. Дейността му е 
насочена към обгрижване и рехабилитация на лежащо болни лица от региона, а услугите на 
Хосписа ползват 17 души. 

• Клубовете на пенсионера – предлагат широк кръг от дейности и услуги, базирани 
на интересите на общността. Те се обособиха като центрове за социални контакти, 
консултации, културни и здравно-просветни дейности и спомагат за реинтеграцията 
на възрастните хора. През отчетния период функционираха 7 клуба в 5 общини на 
Кюстендилска област. 

• Социални магазини – разкрити са в градовете Стара Загора и Пазарджик. В тях 
предимно социално слаби граждани и многодетни майки на ниски цени пазаруват 
различни видове облекла. Приходите от продажбите се използват за осъществяване на 
социални дейности. 

Социално-консултативна дейност
• Социални приемни - утвърдиха се като удачна форма за предоставяне на социално-

консултативна дейност за уязвими граждани. За пръв път те бяха разкрити от смолянската 
организация, след това от пловдивската, а през 2008 г. търговищката организация 
разкри приемна за хора с увреждания. Основните дейности са свързани с издирване 
и картотекиране на нуждаещи се граждани, социални консултации, информация 
за социални услуги, предоставяни от БЧК или други доставчици; привличане на 
доброволци; раздаване на хуманитарни помощи на бедни. 

Парично подпомагане
•	 Фонд “Милосърдие” – създаден е с Постановление на Министерски съвет №46 от 

26.09.1989 г. и е най-старият действащ фонд към БЧК.
Чрез него се предоставят финансови средства на крайно нуждаещи се граждани. 
През 2008 г. фондът на национално ниво разполагаше с 11 812,03 лв., част от които са 

предоставени за еднократно парично подпомагане на 5 души, а 1 100 лв. – за стипендия на 
дете-сирак. От секретариатите на областните съвети на БЧК през 2008 г. са подпомогнати 
217 души. Постъпилите средства на областно ниво са общо 35 729,12 лв. а изразходваните 
са 29 530,07 лв.

Хуманитарно подпомагане
Във връзка с изпълнението на годишния план за разпределяне на храни от 

интервенционните запаси на Европейския съюз, БЧК бе определен чрез Наредба №18 на 
Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и Министерството 
на труда и социалната политика за организацията, която следва да раздава хранителни 
продукти на уязвими граждани през 2008 г. 

Програмата се осъществи на територията на цялата страна, като на три транша в 
24 склада на БЧК бяха доставени общо 3  604  604 кг брашно. Разкрити бяха общо 561 
раздавателни пункта, в които 266 597 социално слаби граждани получиха полагащото им се 
количество брашно - 3 145 128 кг. Останалите количества бяха раздадени по списък, одобрен 
от Разплащателната агенция, на 402 социални институции. Списъците на подпомаганите 
лица бяха изготвени от Агенцията за социално подпомагане. 

Продължиха интересните и полезни национални и местни инициативи за 
хуманитарно подпомагане. В края на 2007 г. БЧК – Търговище започна реализацията на 
проект “Помощ за възрастни хора с увреждания”, работата по който продължи и през 2008 
г. Чрез него ежемесечно се осигуряваха хранителни продукти от първа необходимост на 62 
семейства на увредени хора. Проектът се финансира със собствени средства.



Благодарение на социалните дейности и услуги, осъществявани от БЧК, само 
през 2008 г. бяха подпомогнати 337 126 души и 487 социални институции и здравни 
заведения. По този начин БЧК положи усилия да отговори навреме и според 
възможностите си на част от проблемите на социално слабите граждани от нашето 
общество. 

В условията на голяма конкуренция на социалния пазар, сериозни демографски 
проблеми и все още нестабилно гражданско общество, БЧК се постара и привлече 
различни заинтересовани страни, които подкрепиха много от социалните инициативи 
на организацията, на което се дължат постигнатите успехи. 

Програма ‘’Домашни грижи’’
•	 Предоставяне на социално-здравни услуги по домовете на хора с 
хронични заболявания и трайни увреждания

През 2008 г. 6-те центъра “Домашни грижи” на БЧК продължиха да 
предоставят социално-здравни услуги в домовете на възрастните 

хора. Грижа, внимание и подкрепа получиха 264 пациенти над 65-годишна възраст 
от Благоевград, Монтана, Пловдив, Варна, Ловеч и София. Осъществени са 13 350 
посещения от медицински сестри и 22 893 посещения от домашни помощници. 

Предлаганите грижи и тяхното голямо социално значение са високо оценявани от 
местните власти. Въвеждането на този тип услуга чрез центровете “Домашни грижи” на БЧК 
през последните четири години и сътрудничеството на Секретариата на ОблС на БЧК 
в съответните градове с местните администрации доведоха до включването на този 
вид услуги в социалните стратегии на някои области. Това създава възможности 
за по-нататъшно осигуряване финансирането им чрез общинските бюджети или 
програмите на МТСП. Одобрен е проект на център “Домашни грижи”’ – Варна за делегиран 
бюджет за следващите 3 години. Друг пример е център “Домашни грижи” – Монтана, който 
успя да осигури финансиране за общо 32 социални асистенти, обгрижващи 105 самотни 
възрастни хора в 9 населени места в областта, чрез програмата “От социални помощи към 
осигуряване на заетост”.

•	 Предоставяне на обучение за домашни помощници, социални асистенти, 
медицински сестри и доброволци
През 2008 г. са създадени лицензирани филиали с подготвени обучители на 

домашни помощници и социални асистенти в Пловдив, Монтана, Шумен, Варна и Плевен. 
Лицензираните филиали, на които предстои обучение за обучители, са в Добрич, Кърджали, 
Пазарджик и Бургас. 

• Обучение на медицински сестри
Резултат на доброто сътрудничество между БЧК и Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи е подписаното споразумение през 2007 г., което 
гарантира кредитни точки на медицинските сестри, преминали обучения, организирани 
от БЧК. Чрез обучението “Справяне със стрес”, проведено по програма “Домашни грижи”, 
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през миналата година нашите медицински сестри добавиха още по 86 кредитни точки. 
Подготвено е за публикуване учебно помагало “Семейна медицинска сестра”. 

• Подготовка и работа с доброволци 
Нова дейност е изготвянето на специална програма за обучение на доброволци 

и осъществяването на 2 типа обучения в тази насока. През 2008 г., за да се повиши 
капацитетът на центровете “Домашни грижи”, бяха обучени 50 доброволци към програмата, 
които се включват активно в обгрижването на пациенти и поемат определени дейности от 
социалните услуги.  

• Компонент “Повишаване информираността на обществото по проблемите на 
възрастните хора и лобиране за техните права”
Този компонент на програмата се реализира в областните организации в Пловдив, 

Монтана, Благоевград, Ловеч, Смолян, Русе, Добрич, Шумен, Враца и Търговище. Основни 
насоки на развитие бяха: разширяване на дейностите в нови области и съседни 
общини и изграждане на нови партньорства.

- С оглед разширяване дейността, в съседни общини бяха организирани областни 
обучения за нови доброволци и привличане на нови партньори. 48 нови общини се 
присъединиха към дейността по проекта от началото на 2008 г., 266 нови доброволци 
– възрастни хора, бяха обучени от сформирания през 2006 г. национален екип от 
обучители.

- Организирани са 15 кръгли маси, в които участваха доброволци на БЧК, представи-
тели на Дирекция “Социално подпомагане”, представители на общинската власт, 
пенсионерски клубове, НПО (Съюза на инвалидите; Съюза на слепите; Читалища и др. ) 
и други. 
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- Проведоха се обучения на сформирания през 2006 г. екип от обучители. 

• Дейности на национално нивo
Подобряване работата с МТСП. В резултат на засилените контакти и съвместни действия 

представители на БЧК бяха включени в три междуведомствени работни групи – Комисия за 
наблюдение на оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, работна група за 
изработване на Национална стратегия за активно стареене и междуведомствена група по 
демографските проблеми. 

• Дейности на международно ниво
- Представител на БЧК е член на международна работна група по проблемите на 

възрастните хора, формирана от представители на националните червенокръстки 
дружества от страните, членки на ЕС. Като резултат от тяхната работа бе изработен 
документ по въпросите, свързани с възрастните хора. Ясно изразената ни позиция бе 
представена по време на Балканската конференция 2008 г. и на международния форум, 
организиран в гр. Пловдив под патронажа на социалния министър Емилия Масларова 
на тема “Възрастните хора – живот с бъдеще”;

- Предствители на Беларуския ЧК посетиха България, за да се запознаят с дейностите на 
организацията ни като модел за работа по такъв тип проекти;

- Продължи и нашето партньорство в международната мрежа от организации, работеща 
по проблемите на възрастните хора SEVEN. Това дава възможност на доброволци 
от страните, членки на Европейския съюз, да обменят опит и добри практики. БЧК е 
организацията, която представлява България и нейните инициативи ще бъдат отразени 
в официалната електронна страница на SEVEN;

- Работата по проекта бе оценена високо както от сродни червенокръстки организации, 
така и от други международни институции. Успешното участие на представител на 
БЧК във Втория европейски демографски форум “По-добри общества за семействата 
и възрастните хора” доведе до покана от Европейската платформа за възрастните хора 
за пълноправно членство на БЧК през 2009 г. 

Първа долекарска помощ (ПДП) 
Стремежът на България, като равноправен член на Европейския съюз, е изцяло 

да въведе европейските изисквания, принципи и норми, особено когато става въпрос 
за опазване живота и здравето на хората. 

Според препоръките на Европейския съвет по съживяване (ЕСС), за достигане на 
европейските стандарти, приети от организацията, поне 30 % от гражданите на една страна 
трябва да бъдат обучени за оказване на първа помощ. В България те са едва 15-16 %. 

Българският Червен кръст от години утвърждава своето лидерско място като 
основен партньор на държавата в областта на ПДП. Тази дейност се извършва в цялата 
страна, съгласно Закона за БЧК и други държавни нормативни актове. 

• Превенция на пътнотранспортния травматизъм и повишаване пътната култура 
на българския гражданин.
Българският Червен кръст е дългогодишен партньор на държавни и неправителствени 

институции, имащи отношение по въпросите на пътната безопасност. Той е постоянен член 
на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността 
на движението по пътищата (ДОККПБДП) към Министерския съвет, където със свои 
експерти участва активно при изработването на важни нормативни документи и дава 
становища по въпроси, свързани с пътната безопасност. Работата в тази насока е съобразена 
с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението в РБългария за 
периода 2007-2010 г. и с Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в 
пътното движение за периода 2006-2010. 

- Утвърждаване обучението по ПДП за служители на Пътна полиция. Обучени бяха 
22 инспектори от Пътна полиция от цялата страна, които се подготвят и за методисти на 
тази дейност с цел да провеждат обучения на колегите си по места. Курсът по ПДП е със 
100 учебни часа. 

- Опреснителни курсове по първа помощ за служители на Пътна полиция в страната. 
Секретариатите на ОС на БЧК. проведоха през 2008 общо 8 курса и обучиха 152 пътни 
полиции (Ямбол, Перник, Враца, Плевен, Варна и др.)

- Участие в традиционния конкурс “Пътен полицай на годината”, организиран от 
Главна дирекция “Охранителна полиция” – отдел КАТ “Пътна полиция”. Проверката на 
теоретичната и практическата подготовка на участниците в състезанието се извършва 
от експерти на секретариата на НС на БЧК. През 2008 г. конкурсът се проведе в курортен 
комплекс “Албена” с активното съдействие на секретариата на ОблС на БЧК в Добрич. 



На най-добре представилите се в дисциплината “първа помощ” БЧК предостави  грамоти 
и награди.

- Участие в организацията и провеждането на трите кръга на Републиканския 
шампионат по приложно колоездене, под надслов “Младежта за безопасност на 
движението”, организиран от СБА. През 2008 г. домакини на събитието бяха ОблС на 
БЧК Благоевград (Петрич), Стара Загора (Казанлък) и София област (Ботевград), които 
участваха в изпитните комисии и предоставиха награди за най-добрите.

- Участие в традиционната Национална ученическа викторина по безопасност на 
движението, организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) 
и Националния дворец на децата. През 2008 г. тя се проведе за втори пореден 
път в Шумен, с активното съдействие на Секретариата на областната организация и 
доброволците на БМЧК.

- За първи път през 2008 г БЧК бе поканен да вземе участие във Втория национален 
конкурс за определяне на “Най-добър автобусен шофьор на годината”. Състезанието 
бе организирано от списание “Автобуси & микробуси”. Експерти на БЧК провериха 
уменията на състезателите по първа помощ.

- Участие в дейността на Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при пътнотранспортни произшествия. След предварителен подбор 
през 2008 г. бяха финансово подпомогнати 52 деца със сумата от 26 200 лв.

- Участие в Четвъртата европейска кампания по пътна безопасност, организирана 
от Европейския офис на Червения кръст с подкрепата на Европейската комисия 
и корпоративния сектор - Тoyota и фирма “Tom Tom”. Тя продължи 15 месеца – от 22 
март 2007 г. до 22 юни 2008 г. В нея взеха участие ОблС на БЧК в София, Плевен, 
Добрич, Бургас и Пазарджик. Основната таргетна група бяха подрастващите от 7 до 
11 г. Създаден бе ресурсен пакет (учебно ръководство) по пътна безопасност и първа 
помощ, който бе тестван в 22 държави от ЕС. У нас 1400 деца от таргетната група взеха 
участие в промоцията на учебното помагало. В рамките на Кампанията се проведе и 
обучителен курс по първа помощ за журналисти. 
През 2008 г. за втори пореден път, по покана на Асоциацията на производителите на 

автомобили и техните оторизирани представители в България по време на Международния 
автомобилен салон в София, взехме участие в организираните информационни прояви, 
свързани с пътната безопасност. Доброволци на организацията разпространиха специално 
изработена брошура и направиха демонстрации по първа помощ. 

• Провеждане на обучение по ПДП на кандидатите за водачи на МПС
Обучението по първа помощ на бъдещите водачи на МПС е синхронизирано с 

европейските стандарти. Удостоверенията, които предоставяме, са с европейска валидност 
за качество на обучителния процес и притежаването на реални знания и умения от успешно 
завършилите курса в системата на БЧК.
- За повишаване квалификацията на преподавателските кадри през 2008 г.бяха 

организирани 4 «открити урока» по първа помощ, в които участваха 62 преподаватели 
от десет областни организации на БЧК. В тази нова форма на обучение се включиха и 
служители от секретариатите на ОблС на БЧК. 

- В 53 кабинета на БЧК бяха проведени 7552 курса и обучени по първа помощ 110 123 
кандидат-водачи на МПС. 
В учебният процес взеха участие над 160  лекари-преподаватели по ПДП. 
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- През 2008 г. на ОблС на БЧК бяха предоставени нови манекени и нов учебен 
видеофилм “Имаш един живот! Пази го!”. 

- По предложение на БЧК, Министерство на здравеопазването одобри нова програма 
за обучение по първа помощ на кандидат-водачите на МПС. Увеличението с два 
учебни часа дава възможност за едно по-добро практическо усвояване на техниките на 
първата помощ от курсистите.

- Отпечатано бе най-новото ръководство по първа помощ на МФЧК/ЧП, което бе 
предоставено на ОблС на БЧК. 

• Създаване на подходящи условия за разширяване на кръга от професии, 
подлежащи на обучение по ПДП

- Курсове по ПДП за учители, родители, детегледачи
През 2008 г. продължи активната работа с общини и партньорски организации за 

въвеждане на обучителен курс по първа помощ, насочен към опазване на живота и 
здравето на деца до 8-годишна възраст. Бяха организирани 15 курса и обучени 213  учители 
и детегледачи  от цялата страна. Те бяха мониторирани от Европейския център по първа 
помощ на МФЧК/ЧП в Париж, с цел сертифицирането им.

• Курсове по ПДП на работното място 
През 2008 г. бяха обучени 1954 души, като най-активни в тази дейност бяха: ОблС на 

БЧК – Шумен, Добрич, Ямбол, Бургас Варна и НУЛЦ -Лозен. Специално за тази цел бе 
подготвено и отпечатано първото ръководство на БЧК “Първа помощ на работното място”. 
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доброволното кръводаряване, последвано от организирането на конкретни 
кръводарителски акции в училищата в Плевен, Бургас, София и др.

- Активно участие при провеждането на национални кръводарителски кампании. 
През 2008 г. в студентските кръводарителски кампании взеха участие 313 ученици над 
18 г. от училищата на по-големите градове и 1 384 студенти от различни ВУЗ в страната, 
което е с 500 повече в сравнение с 2007 г.

- По инициатива на МФЧК/ЧП през 2008 г., в чест на летните олимпийски игри в Пекин, 
бяха  изработени специални награди за кръводарители – “Медал за живот”. Десет 
от тези отличия бяха предоставени на БЧК за изявени доброволни кръводарители, 
наречени “шампиони за живот”. Наградите бяха връчени на студенти от страната, 
участвали многократно в кръводарителски кампании. 

Промяната на нагласите спрямо донорството е бавен, труден и скъпо струващ 
процес. Акцентът в нашата работа ще продължи да бъде поставян за изграждане 
на трайно позитивно отношение сред младите към доброволното и безвъзмездно 
кръводаряване. 

Това бе в отговор на нуждата и желанието за обучение по ПДП на служителите на големи 
фирми в България, като “Стомана Индастрийт”, София Мед, Марица Изток, ОМV, Овергаз, 
Челопеч - Майнинг и др. Тези курсове също бяха мониторирани от Европейския център по 
първа помощ на МФЧК/ЧП в Париж, с цел сертифицирането им.

- Популяризиране на обучението по първа долекарска помощ сред широката 
общественост
За шести пореден път през септември 2008 г. БЧК отбеляза Световния ден на първата 

помощ. Той премина под логото “Първа помощ за живот”. Традиция стана на този ден 
ОблС на БЧК да организират събития и церемонии за популяризиране на първата помощ, 
мобилизирайки доброволци и общности. Основната цел е да се повиши общественото 
разбиране за ползата от приложението й, както в ежедневния живот, така и при спешни 
състояния, инциденти или за превенция на болести. 

Промоция на доброволното кръводаряване 
У нас, съгласно Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, БЧК 

отговаря само за промоцията на кръводаряването. Вече пет години, БЧК в партньорство 
с МЗ и Националния център по хематология и трансфузиология (НЦХТ), обединяваме 
усилия за популяризиране на доброволното кръводаряване чрез изпълнението на 
национална програма, посветена на 14 юни - Световния ден на кръводарителя. 
Основни моменти в нея са:
- Обявяване на 14 юни за “Ден на отворените врати” за всички трансфузионни центрове и 

кабинети.
- Провеждане на национална церемония за награждаване на дългогодишни доброволни 

кръводарители и на личности, допринесли за популяризирането на доброволното 
кръводаряване в страната. Десет от най-изявените се награждават със специално 
изработена статуетка и сертификат. 
Световният ден на кръводарителя през 2008 премина под мотото: “Дарявай редовно! 

Веднъж не е достатъчно!”. Преди церемонията бе организирана акция по кръводаряване, 
в която взеха участие служители и доброволци на БЧК, студенти, журналисти, представители 
на корпоративния сектор и др. Кръв дари и министърът на здравеопазването, който е 
дългогодишен доброволен кръводарител.

Подобни инициативи бяха организирани и от областните организации в Бургас, 
Хасково, Враца, Плевен, София и др. 

• Образование и интегриране на ценности като респект, взаимопомощ и хуманизъм 
сред подрастващите и младите хора.

- Работа с 18-годишните младежи за предоставяне на актуална информация за 



Промоция на здравето
 
Усилията на БЧК бяха насочени към предоставяне на здравни знания и умения, с цел 

мотивиране на личен избор на здравен модел на поведение.
Както на национално, така и на областно ниво, вниманието бе насочено към промотивни 

и профилактични дейности, предимно срещу негативните фактори в начина на живот на 
младите хора, които определят в голяма степен развитието на някои заболявания като: 
тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотични средства, нерационално хранене, 
безразборни сексуални връзки и др.

В областните организации дейността бе съобразена с характерните особености на 
региона и с интересите на хората.

• Клубове на здравето

През 2008 г. червенокръстките организации в страната организираха 3017 различни 
по вид здравно-просветни инициативи - лекции и беседи с известни здравни специалисти, 
младежки здравни лектории и викторини и др. в 88-те клуба на здравето на БЧК. В тях 
хората могат да получат отговор и съвети по здравни въпроси и възможност да контролират 
кръвното си налягане. Активна дейност развиха клубовете на здравето в Бургас, Ямбол, 
Кюстендил, Стара Загора, Разград, София и др. 
-  По случай Международния ден на сестринството – 12 май, БЧК участва в номинациите 

за най-добра медицинска сестра. Конкурсът се организира от Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи. Определена е и специална награда на БЧК 
за медицинска сестра, която освен висок професионализъм в работата е проявила и 
хуманно отношение в други обществено-значими прояви. За 2008 г. наградите на БЧК 
са за Милослава Дончева Илиева –главна медицинска сестра на Военномедицинска 
академия и Ваня Кирилова Заркова–медицинска сестра, директор на детска ясла 
“Българчета” град Враца.

• Промоция на здраве чрез изданията на БЧК
Активна роля за промоцията на здраве през 2008 год. изиграха и вестниците “Здраве” и 

“Бургаски Червен кръст”. Те информираха широката общественост за актуални проблеми на 
здравна тематика. 
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Първа психологична помощ чрез телефони 
на доверието

Телефоните на доверието към БЧК продължиха да оказват спешна психологична 
помощ и подкрепа на хора, нуждаещи се от съвет или изпаднали в беда. В тези служби 
екипите от специалисти, предимно лекари, психолози, юристи и др. освен консултации по 
здравни, социални, психологически и др. проблеми, предоставят консултации и на 
хора с ХИВ/СПИН проблеми, хора – жертви  на трафик, наркомани и др., насочват ги към 
институциите, които биха могли да им помогнат.

В продължение на повече от 25 години телефоните на доверието доказаха своята 
необходимост, а асоциираното им членство към ИФОТЕС (Международната федерация на 
телефоните за спешна помощ) от 1994 г. е международно признание за дейността им.

В настоящия етап телефонните служби са три: в Пловдив, София и Ямбол.
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Подготовка и помощ при 
бедствия 

Измененията на климата в световен мащаб и повишаването на честотата на 
природните бедствия са един от глобалните проблеми на 21ви век, който в голяма 
степен засяга червенокръстката дейност.

Основните приоритети в подготовка и оказване на помощ при бедствие през 
2008 г. бяха свързани с повишаване капацитета на организацията за реакция при 
възникване на бедствени ситуации, аварии и катастрофи /кризи/ в съответствие 
с основните цели в Стратегия 2010 на Българския Червен кръст, Глобалните цели 
и приоритети на Международната федерация на Червения кръст и Червения 
полумесец. 

Основни дейности по подготовка за реакция при БАК

• Организационно развитие и нормативна база

В ролята си на дългогодишен партньор на държавата, Българският Червен 
кръст изпълняваше поетите задължения - по изготвянето и актуализирането на 
Националния план за защита на населението при бедствия. БЧК е включен и в 
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи 
към Министерски съвет.

БЧК актуализира и съгласува основните си документи по дейността: “План на БЧК 
за работа при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/” на национално и областно ниво; Състав 
на Националния оперативен щаб на БЧК и Областните оперативни щабове; Схемите за 
оповестяване и взаимодействие. Изготвен бе “Правилник за набиране и разпределение 
на средства по паричен фонд за подпомагане на пострадали при БАК”.

В работата на националното дружество като приоритет се очерта развитието на 
областните структури на организацията. 

• Изграждане и укрепване на човешкия капацитет и ресурси 
Организирани бяха обучения, семинари и курсове, свързани с дейността по 

подготовка и помощ при бедствия. В тях взеха участие щатни специалисти, директори 
на ОблС на БЧК и доброволци на организацията
- Практически стъпки в планирането – работа с правилниците за работа при БАК
- Организиране и провеждане на среща с директорите на секретариати на ОблС на 

БЧК, относно работата на организацията по дейността ППБ.
Проведените обучения осигуриха качествено нов подход при работа в обстановка на 

бедствия, аварии и катастрофи /кризи/. Темите и практическите занимания подпомогнаха 
по-доброто разбиране и усвояване спецификата на дейността ППБ в системата на БЧК и 
взаимодействието между отделните структури.

Продължи изграждането на Доброволни екипи за работа при БАК.

Изградени бяха екипи към ОС на БЧК Велико Търново и Столичен съвет на БЧК. 
Функционирането им е съобразено с правилник и инструкции, регламентиращи дейността 
на доброволните екипи. Проведени бяха обучения на членовете на различни нива: местни, 
национални и международни.

Съвместно с Дирекция „ВСС” се проведе опреснителен курс, целящ усъвършенстване 
нивото на тренираност и готовност за работа на екипите в екстремни условия. 
Организираният през 2008 г. тренинг се проведе с участието на доброволци от 
националните дружества на Македонския и Хърватски Червен кръст. 

• Привеждане на материалната база в състояние на готовност за работа при 
бедствия 
Работата по постоянното поддържане на складовата база в състояние на 

готовност продължи и през 2008 г. Оборудван с имущество и пуснат в експлоатация бе 
новопостроеният междуобластен склад в Добрич. Продължи процесът на дооборудване 
и оптимизиране на Централна складова база с. Лозен, междуобластните складове за 
бедствия в Русе, Добрич и Бургас. Закупена беше товароподемна техника. 

Продължава работата по инвентаризиране, анализ на нуждите за стоки от първа 
необходимост, подмяна и допълване на  складовите наличности, определени  за реакция 
при бедствия.

• Радиокомуникации

На база изградената мрежа за радиокомуникации  в случай на бедствия, 
одобрена с лиценз от Държавната комисия по далекосъобщения за изграждане, 
поддържане и използване на обособена мобилна радиомрежа, за срок от  
15 г., лицинзия за допълнителни честоти и разрешение за ползване на честоти за електронен 
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пренос на данни, през 2008 г. БЧК продължи да развива дейността по внедряване на 
радиокомуникационната мрежа.

Проведен бе курс – обучение за щатни служители и доброволци от областните 
организации за работа с техниката от мрежата за радиокомуникация на БЧК и запознаване 
с новите технологии в областта на GPS ориентирането. На организиран от МФЧК\ЧП 
специализиран курс по информационни технологии - радиокомуникационни стандарти 
и компютърни мрежи, присъства представител на БЧК. За разширяване покритието на 
УКВ мрежата, бе монтиран ретранслатор. През 2008 г от Комисията за регулиране на 
съобщенията БЧК получи разрешение за ползване на допълнителен радиочестотен 
спектър за пренос на електронни съобщения. 

• Координация и сътрудничество с партньори, участие в национални и 
международни прояви, свързани с дейността ППБ
Продължи традицията за поддържане и развитие на много добро партньорство 

с държавните институции и неправителствени организации, както и участието ни в 
регионални, национални и международни учения, семинари и срещи.

Подготвено бе споразумение за сътрудничество с Министерство на отбраната.
Представители на БЧК бяха канени и участваха редовно в заседанията на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 
съвет /МС/. Представители на БЧК ежегодно участват в разработването и 
актуализирането на Националния план за защита на населението при възникване 
на бедствия, аварии и катастрофи, в организирането  и провеждането на 
широкомащабни национални и международни учения. 

През 2008 г. в сътрудничество с Министерство на образованието и науката /МОН/ и 
МИС, БЧК участва в изготвянето на съвременно методическо помагало за учителя, касаещо 
обучението на учениците по съвместната програма „Защита при бедствия”.

Участието на наши представители в обучения и учения с различни партньори 
са от изключителна важност за набиране на положителен опит в комуникацията, 
координацията и управлението  при провеждане на спасителни работи и защита 
на населението при БАК, прецизиране ролята и поетите задължения на включените 

в Единната спасителна система участници, по-добро разбиране от тяхна страна 
на спецификата на нашата спомагателна дейност, дейността на МФЧК/ЧП, МКЧК. 
Това  допринася за по-доброто взаимодействие и координация с тях при кризисни 
ситуации. 

По-значими учения и семинари, в които са участвали представители на БЧК:
- Традиционно участие на представители на Секретариата на НС на БЧК и на ОблС на 

БЧК в ученията на Военноморските сили /ВМС/ на Р България – „ Атия 2008”.
- Участие на БЧК в компютърно симулираното учение на страните от ЮЕ „СЕЕСИМ 

2008”.
- Участие в съвместното учение на МЗ „СТРУМА 2008”.
- Участие в съвместно учение на ДАБ по прием на бежанци – Кюстендил – 2008 г. 

Продължава традиционно доброто ни взаимодействие и сътрудничество с 
МФЧК/ЧП, МКЧК и други национални дружества на ЧК/ЧП в областта на ППБ.

По покана на МФЧК/ЧП представители на НСЕРБАК участваха в курс – обучение в 
Гърция – Патра, за работа в градски условия в случай на бедствия.

Дейността на организацията по подготовка и помощ при бедствия през 2008 г. 
отбеляза значително развитие. Пред БЧК стоят много нови предизвикателства, свързани 
с променящите се условия за работа. Преимущество на организацията е наличието на ресурс 
за предприемане на директни действия на общностно ниво. Оценката на уязвимостта 
и капацитета, които извършва организацията, очертават добре рисковете, пред които 
общностите се изправят в социален и икономически аспект, както и по отношение факторите 
на околната среда. На тази основа се извършва целенасочено изграждане на капа цитет 
на местно ниво, който е решаващ за справяне с предизвикателствата. Продъл жава ра-
ботата по надграждане на знания и умения по първа психологична помощ, подготовка 
на щатни специалисти и доброволци за оценка на капацитета на уязвимите и обучението 
на доброволните екипи за работа в екстремни ситуации. Работата по популяризирането 
и планирането на дейностите, свързани с направените изводи, рефлектира в укрепване 
и създаване на сътрудничество и взаимодействие между организацията и структурите 
на правителствено и неправителствено ниво, с цел позициониране и координация на 
отделните сектори и компоненти от работата по подготовката и помощ при бедствия. 

На основата на вече изградения до този момент капацитет на организацията, 
дейността по подготовка и помощ при бедствие следва да се фокусира към по-
нататъшно укрепване капацитета на организацията за адекватни реакции при 
бедствия, аварии и катастрофи и за оптимално взаимодействие със структурите 
на държавната и местната власт, при отчитане спомагателната роля на БЧК за 
преодоляване и ограничаване на последствията от БАК.
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Планинска 
спасителна служба

Спасителна дейност
През 2008 г. ПСС работи с участието на 600 доброволни 

спасители и 42 щатни планински спасители, организирани 
в 32 спасителни отряда. Извън редовните дежурства, в 
ПСС са проведени 42 спасителни акции с участието на 343 
планински спасители. Оказана е помощ на 47 пострадали, 
18 са намерени здрави и са изведени от критична 
ситуация. 

Причините за нещастията са комбинирани, но в повечето 
случаи основно значение има субективният фактор. Налице 
са недооценяване на собствените възможности, непознаване 
на терена и особеностите на метеорологичните процеси 
в планините, слаба физическа подготовка, неподходяща 
екипировка и т.н.

Учебна дейност
През 2008 г. 20 курсисти придобиха званието “планин-

ски спа сител”. В квалификационните курсове и атестацион-
ните занимания участвуваха общо 162 спасители. 

Профилактична дейност
ПСС поддържа активни контакти, както с централните, 

така и с областните медии. Осъществени са редица 
предавания с участие на специалисти от ПСС. Ежедневно се 
актуализира страницата на ПСС в Интернет с информация 
за оперативната обстановка в планините, с много съвети, 
препоръки и друга полезна информация. Страницата е с адрес:  
http:/pss.bglink.net и дневно през зимния сезон се посещава 
от повече от 5000 потребители.

Организационна дейност
Дейността на ПСС се ръководи от УС на ПСС и 

дирекция “ПСС” при НС на БЧК. Разшириха се връзките 
и взаимодействието със стопаните на планински терени и 
обекти, както и с новоорганизираните национални паркове, 

ски-центрове, съоръжения. На договорна основа се провежда 
ежегодното сътрудничество с дружествата “ЮЛЕН” АД на 
Банско, БОРОСПОРТ АД на Боровец, туристически фирми от 
ЧЕПЕЛАРЕ, ПАМПОРОВО АД, ДОБРИНИЩЕ, РИЛА СПОРТ, АЛЕКО 
СПОРТ и други по-малки спортно-туристически субекти.

Със заповед на председателя на Държавната агенция 
по туризъм, директорът на ПСС беше включен в държавната 
комисия за категоризация на ски-пистите към агенцията 
по туризма. Това е резултат от прилагането на Наредбата 
за категоризация на ски-пистите към Закона за туризма и 
позволява регулиране и следене на взаимоотношенията и 
критериите за сигурност и безопасност при лицензиране и 
категоризиране на ски-пистите в страната.

През периода беше формиран новият Учебен център на 
ПСС и беше приета концепция и дългосрочен план за работата 
му през следващите години.

Експерти от ПСС активно участваха в разработването 
на междуведомствен Правилник за работата на телефон 
112. В началото на 2008 г. Правилникът беше съгласуван от 
ръководителите на петте организации за спешни повиквания: 
Полиция, Бърза помощ, Пожарна защита, Гражданска защита, 
Планинска спасителна служба и от 01.02.2008 г. влезе в сила. 

Добри резултати дава въведената през 2000 г. 
система за заплащане на оказаната помощ в планината 
от български граждани, както и разпространяването и 
прилагането на различните видове “Планинска здравна 
застраховка”, като застрахователен продукт на големите 
застрахователни компании. За 2008 г. около 65% от общия 
брой на пострадалите в планините, на които ПСС е оказала 
помощ, са били със застраховка.

Международна дейност
Представители на ПСС участваха в годишните работни 

съвещания на международната организация по планинско 
спасяване – ИКАР. Обсъждани и прилагани са редица новости 
в областта на планинската медицина и “земното” спасяване. 
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Водачи на спасителни кучета взеха участие в специализирани курсове във Високите Татри 
– Словакия, за работа при лавинни нещастия и в тренировъчни занимания в Хърватска 
и в Унгария, съвместно с екипи от Гражданска защита, като представители на България в 
учения на НАТО.

Финансово осигуряване на дейността
Дейността “планинско спасяване” е скъпо струваща. Ефективното 

й извършване означава непрекъснато организиране и провеждане на 
комплекс от мероприятия, като:
•	 основно	обучение	и	поддържаща	квалификация	на	планинските	спасители;
•	 поддържане	 на	 постоянна	 готовност	 за	 оперативна	 работа	 на	 личния	 състав	 от	

доброволни и щатни спасители;
•	 обучение	и	поддържане	на	квалификацията	на	специализираните	 групи	на	ПСС:	 за	

спасяване със спасителни кучета и за оказване на помощ от въздуха с хеликоптер. 
От 2006 г. стажант планинските спасители заплащат част от разходите за обучение в 
размер на 100 лв. на курс;

•	 снабдяване	на	личния	състав	със	защитно	облекло	и	съоръжения	за	работа	на	терен.	
От 1992 г. доброволните спасители заплащат част от стойността на защитното облекло, 
като процентът е между 30 и 100 %;

•	 поддържане	 в	 изправност	 и	 готовност	 на	 материално-техническата	 база:	 снежни	
машини, транспортни машини, спасителни съоръжения, медицински съоръжения, 
радиотехника, сгради на спасителни бази и постове;

•	 снабдяване	 с	 гориво-смазочни	 материали,	 резервни	 части,	 медицински	
консумативи.
Всичко, изброено по-горе, има парично изражение. Единствено въпрос на вътрешна 

организация е ефективното организиране на оперативната работа на доброволните 
спасители. Трудът на доброволните спасители не се заплаща. Характерно за вътрешния 
бюджет на ПСС през последните четири години е обстоятелството, че държавната 
субсидия покрива само част от необходимата сума за ФРЗ. Допълването на това перо, 
както и осигуряването на останалите суми за спасителна дейност и екипировка, става от 
приходите от оказаната помощ и от други постъпления, като наеми, вноски от спасителите 
от екипировка, от дарители.  
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Водноспасителна 
дейност

Основните насоки за работата на “Водноспасителната служба” към БЧК са регламентирани 
от държавата със Закона за БЧК и “Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването 
на водните площи”, където са определени нейните функции.

Работата на Водноспасителната служба през 2008 г. основно бе насочена 
към предотвратяване и намаляване на водния травматизъм, чрез обучение на 
водноспасителни кадри, просветно-профилактична работа сред учениците и 
гражданите и оказване на методична помощ на стопаните на водните площи при 
организацията на водноспасителната дейност по плажовете и плувните басейни в 
страната.

Цифрово изражение на дейността:

Водноспасителната дейност се осъществява съгласно нормативната уредба на 
Република България. Основни вътрешни документи, които регламентират дейността, са 
“Правилник за водноспасителната служба към БЧК” и “Инструкция за организиране на 
курсове за водни спасители”.

Като основен проблем в дейността през последните години може да се посочат 
нарушенията на “Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните 
площи”, ДВ, бр. 65, 31.07.1996 г. и липсата на  контрол и санкции по изпълнението.

БЧК е организация, която подготвя водноспасителни кадри, но държавните институции 
имат контролни и санкциониращи функции. Наши представители участват само като 
експерти в комисиите, които се изграждат със заповеди на областния управител или кмета. 
С оглед необходимостта от актуализиране на Наредбата през май 2008 г. бяха обобщени 
предложенията на специалистите по водно спасяване от областните съвети на БЧК и бе 
сформирана работна група от външни експерти и членове на Националната комисия 
по водно спасяване, която в момента работи усилено по изготвяне на предложения за 
изменение и допълнение.

По морското ни крайбрежие съществуват над 210 плажа, от тях 73 са отдадени на 
концесия. Това предполага необходимостта от голям брой спасители за летния сезон. 
Тревожен факт е тенденцията, че значителен  брой спасители всеки сезон заминават да 
работят в чужбина поради определено по-доброто трудово възнаграждение и битово 
осигуряване и това е една от причините за липсата на спасители за морето. Важен 
фактор е и голямата отговорност, включително и съдебна, която носят спасителите при 
упражняването на тази професия.

През последните години рязко намаля броят на басейните за обучение и тренировъчна 
дейност по плуване, което доведе до ниско ниво на плувните умения при българските 
младежи. БЧК има капацитета да подготвя двойно повече спасители, но само при наличие 
на умеещи добре да плуват млади хора.

Въвеждането от БЧК на степента “Воден спасител на плувен басейн” предостави 
възможност на по-слабо плуващи кандидати да придобият право да работят като спасители 
на плувни басейни и аквапаркове. Това създаде предпоставка да подсигурим почти всички 
плувни басейни в страната с водни спасители.

В съответствие с приоритетите и на основание договори с концесионери, областните 
съвети на БЧК Бургас и Добрич охраняваха някои морски плажове и басейни. 

Воден травматизъм
Слабата плувна култура на гражданите, която се дължи на липсата на обучение за 

подрастващите, недостигът на финансов ресурс за разкриване на охраняеми къпални места 
от общините, неспазването на забранителните знаци и подценяването на опасностите са 
основни причини за инцидентите с фатален край. 

През 2008 г. водните инцидентни във вътрешните водоеми са  69%. З1% от 
удавянията са на море. Водните инциденти в охраняема зона за 2008 г. са 5. 22,4% от 
общия брой на удавянията са на деца до 17 г. Честа причина за водните инциденти с 
тях е слабият родителски контрол и неумението им да плуват. 

Прието е като показател за водния травматизъм на дадена страна да се счита 
съотношението брой на удавяния  към 100 000 души население. Средно за България той 
е 1,9. За сравнение можем да посочим този показател в други държави: Австралия – 
1,5, Чехия – 2.4, Нова Зеландия – 3,3, САЩ – 1,3. Този показател е и в пряка връзка с броя 
и вида на водоемите в дадената държава.

Спасени 2615
Обучени водни спасители в басейн:   759

в море:   258
Заверени талони 1686
Обучени “Водноспасителен минимум” 63608
Обучени в курс “Млад спасител” 415
Дружества на водните спасители 33
Членове на дружества 1055
Публикации в медиите 422
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Подготовка и квалификация на кадри
За 45 г. от създаването на ВСС към БЧК са обучени над 40 000 водни спасители.
През 2008 г. традиционно най-голям брой кадри подготвиха Варна, Национална 

спортна академия, Пловдив, София и Бургас. Курсове не бяха проведени в Разград, 
Търговище и Ямбол Перник и Ловеч, поради липса на кандидати с добра плувна подготовка 
и база.

В морските региони мнозинството кандидати завършват само ниво за спасители на 
басейн и не продължават във второ ниво за море. Нашият анализ показва две основни 
причини за тази тенденция: 1. условията на работа и трудовото възнаграждение, 
които се предлагат на басейните са па-атрактивни за младежите; 2. има кандидати, 
които желаят да завършат и второто ниво, но нямат необходимата плувна 
подготовка.

Важно звено в учебната дейност е Националният учебен център на БЧК – Созопол, 
където завършиха курсове за старши спасител 14 души и курс за лекари и медицински 
сестри “Спешна помощ при водни инциденти – 12 души. За съжаление се прекъсна 
традицията за провеждане на международния курс, организиран от ILSE за водолази-
спасители и лодководачи, поради липса на кандидати.

Проведоха се и други различни курсове и семинари с представители на институции, 
които подпомагат нашата дейност. През 2008 г. изградените вече екипи на БЧК за действие 
при наводнения в София, Бургас, Смолян, Видин, Русе и Добрич преминаха годишен 
тренировъчен курс на р. Струма. 

Профилактична дейност
Със заповеди на областните управители и кметовете бяха изграждани областни и 

общински комисии по водно спасяване /средно 140-160/, в работата на които взеха участие  
наши специалисти. Те инспектираха водните площи в регионите и даваха необходимите 
препоръки за тяхното обезопасяване. Очевидно е обаче, че тези комисии са неефективни 
и не прилагат необходимите санкции. 

Курсове “Млад спасител” бяха проведени на териториите на областните съвети в 
Кърджали, Смолян, Разград, Хасково, Видин, Бургас и  Враца.

По данни на областните съвети на БЧК обучение по програмата “Водноспасителен 
минимум” в училищата и ученическите лагери край водни площи са преминали 63  608 
деца.

БЧК - Хасково в партньорство с МОН продължава да развива пилотния интерактивен 
проект “Приятели с водата “ за деца от 3 и 4 клас, който се възприема много добре от тях. 
Тази програма се осъществява без външно финансиране, само с помощта на доброволния 
актив на ВСС и със съдействие на местната изпълнителна власт.

Важен партньор на ВСС в превенцията на водния травматизъм бяха медиите. 
Те традиционно отразяваха организираната в цялата страна “Седмица на водното 
спасяване” и даваха трибуна на всички заинтересовани институции и граждани да 
дискутират и обсъждат проблемите във водното спасяване на национално ниво. 

Червенокръстките организации на Варна, Бургас, София, Силистра, Русе, Търговище 
и Плевен с техни средства издадоха брошури за профилактика на водния травматизъм, 
а Варна вече имат магазин и интернет страница за продажба на водноспасителна 
екипировка.

За профилактиката на водните инциденти получавахме подкрепа от представители 
на МЗ, МВР, МОН, МРРБ, Национална служба “Гражданска защита”, Държавната агенцията 
за младежта и спорта, Столична община и др.

Международна и спортна дейност
Водноспасителната служба към БЧК е член на Международната федерация по водно 

спасяване - клон Европа /ILSE/ от 1967г.
През 2008 г. се проведе Генералната Асамблея на ILSE, на която трима наши 

представители бяха избрани в комисиите към ILSE и един в Борда на директорите. 
Участието на наши специалисти в комисиите към Международната федерация е 

престиж за БЧК, предоставя възможност да следим  новостите и промените в дейността 
в международен мащаб и да отстояваме нашата позиция при решаването на значими 
проблеми.

Подготовката и участието на националния ни отбор по водно спасяване, съставен 
предимно от плувци, изисква значителни финансови средства. Благодарение на спонсори 
Българският национален отбор взе участие в Световно първенство в Германия, на което 
нашите състезателите подобриха личните си резултати.

С подкрепата на БЧК В. Търново бе организиран и проведен националният турнир 
по водно спасяване”Любен Кантарджиев”. Участваха състезатели от различни възрастови 
групи от В.Търново, София, Бургас, Павликени и др. 

Кадрово обезпечаване на дейността
През 2008 г. по водноспасителна дейност работиха 22 специалисти в 

секретариатите на областните съвети на БЧК и 4 в секретариата към НС на БЧК.
Работата на ВСС се подпомагаше от 1055 доброволци, обединени в 33 дружества 

на водните спасители.
На основание “Правилник на водноспасителната служба към БЧК” през 2008 г. се 

проведе Делегатското събрание на дружествата на водните спасители, на което бяха 
избрани шестима представители в състава на Националната комисия по водно спасяване.

Националната комисия по водно спасяване към БЧК провеждаше регулярни заседания 
в зависимост от проблемите, които трябваше да бъдат решавани, и подпомагаше дейността 
в различните и направления.
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През 2008 г. международната дейност на БЧК беше насочена към изпълнение 
приоритетите на организацията и изграждането на дългосрочни партньорства с 
други национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец и активно 
участие в работата на Международното движение на Червения кръст и Червения 
полумесец. 

Многобройни бяха участията ни в мероприятия в чужбина и посещенията в БЧК 
на представители на други национални дружества и на дипломатически мисии. С 
чуждестранно финансиране се реализираха редица важни национални и регионални 
програми, които допринесоха за подпомагане на най-уязвими групи от населението у 
нас. 

Сред основните приоритети на международното сътрудничество бяха подготовката 
и помощ при бедствия, социално-здравни грижи, младежки дейности и организационно 
развитие. Засили се ролята на редица приоритети, по-слабо застъпвани преди, но 
чиято актуалност ще се повишава и през следващите години. Това са теми, свързани със 
социалната политика на Европейския съюз в редица сфери, като миграцията, трафика 
на хора, социалното включване, застаряването и активния живот на възрастните хора, 
маргинализираните групи и човешките права и др. Все по-голямо значение се отделя 
на международната помощ за развитие, което се превръща в един от приоритетите на 
Международното движение и в което се очаква и българската държава да започне да 
се включва все по-активно. Това несъмнено ще окаже и влияние върху международния 
фокус на организацията.

БЧК активно участва в дейността на Международното движение на Червения кръст 
и Червения полумесец, както на международните форуми на Движението, така и на 
тематични и регионални форуми. БЧК оказа експертна помощ на други национални 
дружества, както и финансово подпомогна нуждаещото се население в много страни. С 
предоставянето на финансова помощ за земетресението в Китай, Мианмар и конфликтите 
в Русия, Грузия и Газа, БЧК прави сериозна заявка за присъединяване към националните 
дружества – донори в сферата на оказване на международна помощ при бедствия. Доброто 
сътрудничество позволи да продължат и се развиват редица програми в полза на уязвими 
групи в България. Най-голям принос имат организациите на Швейцарския, Холандския, 
Италианския, Испанския, Германския и Австрийския Червен кръст. 

С оглед на фокуса върху европейските приоритети се активизира сътрудничеството 
на БЧК с Европейския офис на ЧК.

Националното ни дружество се утвърди като важен партньор на правителството, 
НПО и международните организации при реагирането и възстановяването след бедствия 
и катастрофи, както и при осъществяване на важни хуманитарни програми в страната 

и региона. БЧК утвърди своите позиции и се превърна в уважаван партньор не само на 
Балканите, в Централна и Източна Европа, но и сред западноевропейските дружества, 
където може да предложи своя положителен опит в редица сфери на червенокръстка 
дейност.

През 2008 г. дейността беше насочена към разширяване на капацитета и 
подпомагане на останалите звена на БЧК в установяването и развиването на 
контакти с международни партньори. 

Двустранно сътрудничество с други национални 
дружества

След присъединяването на страната ни към Европейския съюз сътрудничеството с 
повечето традиционни червенокръстки партньори на БЧК претърпя качествена промяна. 
Британският ЧК приключи няколкогодишната си програма за подкрепа за изграждането 
на капацитет на БЧК, Американският ЧК приключи програмите си в България, 
Испанският Червен кръст намали финансовия си принос, но засили сътрудничеството 
си на равноправна основа в посока развитие на капацитет, сътрудничество с държавните 
институции и обмен на добри практики. Норвежкият ЧК приключи финансирането 
на редица национално координирани проекти в България, но се установиха работни 
контакти с потенциал за съвместно участие в международни проекти. Швейцарският, 
Италианският и Германският ЧК продължиха своята подкрепа във фокусирани 
приоритетни дейности на организацията в полза на хората от третата възраст.

Забелязват се няколко тенденции при финансирането на проекти от страна 
на ЕС. Сътрудничеството с ЕС ще бъде едно от големите предизвикателства пред 
организацията, поради новостта на тази дейност за нашата страна. Това налага добра 
подготовка на човешки ресурс, който да е в състояние да изпълни изискванията и 
процедурите на европейските програми, както и финансов ресурс за съфинансиране 
на програми. Необходимо е ефективното участие в европейски мрежи и съвместното 
кандидатстване с други национални дружества от ЕС пред Европейските фондове. Голямо 
значение при финансирането от страна на ЕС се отделя на програми за реагиране на 
бедствия и изграждане на капацитет в тази посока. Продължава децентрализацията на 
финансирането от Европейски фондове към общините. 

В настоящия момент БЧК има подписани договори за сътрудничество и 
споразумения за осъществяване на конкретни проекти в области от взаимен интерес 
с над 20 национални дружества на ЧК/ЧП, включващи Австрия, Германия, Испания, 

Международно 
сътрудничество
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Китай, Норвегия, Румъния, Русия, САЩ, Турция, Черна гора, Швейцария и др. През 2008 
г. беше подписан договор за сътрудничество с ЧК на Черна гора - най-новия член на 
Международната федерация. В рамките на двустранното сътрудничество се осъществи 
размяна на делегации и работни групи на различно равнище, включително на най-
високо ниво. Все по-разпространена става практиката за установяване на международни 
партньорства и контакти на областно и общинско ниво. Голяма част от областните 
организации на БЧК са поддържали международно сътрудничество с партньорски 
организации на ЧК/ЧП, както и с партньори извън Движението. 

Генералният секретар на Червения полумесец на Таджикистан посети БЧК в края на 
2008 г. Поставени бяха основите на бъдещо сътрудничество, в което БЧК ще предоставя 
експертна и материална подкрепа. Това е сериозна стъпка за изграждане на капацитет 
на организацията в сферата на международната помощ за развитие.

Регионално сътрудничество на Балканите
БЧК работи последователно за задълбочаване на традиционно добрите си отношения 

и двустранно сътрудничество с дружествата на ЧК/ЧП от района на Балканите. Засиленото 
регионално сътрудничество на балканските национални дружества намери своята 
кулминация в ХVІ Балканска конференция на Дружествата на Червения кръст и 
Червения полумесец, проведена в София юни 2008 г. – най-високия форум на балканското 
сътрудничество между дружествата на ЧК/ЧП. Освен обмен на добри практики в сфери като 
доброволчески мениджмънт, мобилизация на ресурси, програми за хора от третата възраст 
и младежи, социална адаптация на бежанци и мигранти, бяха обсъдени общи проблеми 
и предизвикателства, както и възможности за преодоляването им чрез сътрудничество и 
партньорство между националните дружества от региона. В конференцията, освен делегации 
на националните дружества от Балканския полуостров, участваха гости и наблюдатели от 
МФЧК/ЧП, МКЧК, Италианския, Словенския и Хърватския ЧК и Червения полумесец на Катар. 
Като част от програмата, делегатите наблюдаваха демонстрация на действия и алпийски 
методи за евакуация и спасяване от високоетажна сграда на пострадали при бедствена 
ситуация, подготвена и осъществена от ПСС при БЧК и от екипи за реакция при бедствия.

Многобройни бяха контактите и размените на делегации между национални дружества 
на балканските държави у нас на всички нива – местно, областно и национално. 

 Сътрудничество с международните организации 
на Движението и многостранно сътрудничество
БЧК участва активно в дейностите, организирани от Международното движение 

на ЧК и ЧП, на различни международни форуми на Движението, както и на тематични и 
регионални форуми. Представители на БЧК участват в управителни тела и в работни 
групи. Налице е отлична  координация и взаимодействие на БЧК с МФЧК/ЧП, МКЧК 
и Постоянната Комисия на Червения кръст и Червения полумесец (ПКЧК/ЧП). Важен 
аспект от международната дейност е работата на представители на БЧК като делегати на 
международни организации в мисии в чужбина. 

БЧК все по-често e привличан за експертно участие в процеса на разработване на 
стратегически документи и позиции на Движението и се превръща в редовен участник 
в работните групи на МФЧК/ЧП по въпроси, засягащи бъдещето на Международната 
федерация. 

Активно беше сътрудничеството на БЧК с Регионалните делегации на МФЧК/
ЧП и МКЧК и Европейския офис на ЧК. Активна дейност се провежда по линия на 
Регионалния екип за реагиране на бедствия, както и на Регионалния екип за Съвместно 
развитие на общности. През този период процесът на децентрализация на МФЧК/ЧП 
доведе до създаването на нова зонална структура в Будапеща, покриваща цяла Европа. 
Ръководителят на Зона Европа Анита Ундерлин посети БЧК и се запозна с дейностите 
на организацията. По настоящем зоналният офис активно работи за установяването на 
партньорства между различни дружества, като в резултат на това на учебно посещение 
за обмяна на опит беше и Генералният секретар на Червения полумесец на Таджикистан, 
като се очаква това сътрудничество да продължи и за в бъдеще. 

Гости по време на Общото събрание на БЧК бяха заместник-генералният секретар на 
Международната Федерация Ибрахим Осман и Елиас Ганем, ръководител на регионалното 
представителство на МФЧК/ЧП в Будапеща, които се запознаха с дейностите на БЧК в 
различните направления и изразиха своята висока оценка за развитието и капацитета на 
Националното дружество. 

В рабатата на Балканската конференция от страна на МФЧК/ЧП участва вицепрезидентът 
на Федерацията Бенгт Вестерберг, който имаше възможност да се запознае с дейността на 
БЧК, неговото място и роля сред балканските национални дружества, както и да представи 
старта на Световния Доклад за бедствия за 2008 г.

БЧК получи подкрепа за участие на свои представители в редица мероприятия на 
МКЧК, свързани с разпространение на МХП, както и за провеждане на обучения в България. 
Основните акценти бяха развитието на ресурсите и подобряване на финансовата политика, 
връзките с обществеността и разпространението на международното хуманитарно право 
(МХП), младежката дейност, подготовката за бедствия, за работа с доброволци, по подготовка 
на проекти и др. 

Представители на БЧК взеха активно участие в срещи на редица тематични международни 
мрежи и форуми, като Глобалния здравен форум в Швейцария, PERCO (Платформа 
за сътрудничество на европейските дружества на Червения кръст, работещи с бежанци, 
кандидати за убежище и мигранти), ECRE (Международна мрежа на НПО, работещи с бежанци 
и изгнаници), ENDOV (Европейска мрежа по доброволчеството), ILSE (Европейска федерация 
за водно спасяване), IKAR (международна мрежа за обмен на опит в планинско спасяване), 
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ERNA (Международна мрежа на Червения кръст и Червения полумесец за ХИВ/СПИН и 
туберкулоза), FAEEN (Европейски референтен център за обучение по Първа долекарска 
помощ), Европейската червенокръстка мрежа за противопоставяне на трафика на 
хора, Европейско състезание за първа помощ; Европейска конференция “Застаряване 
на населението в ЕС”; Годишна среща на юристите на НД; среща на Европейската 
мрежа за психосоциална подкрепа (ENSP); Световната младежка асамблея за пътна 
безопасност и други. С участието си в тези мрежи БЧК допринесе за формулирането 
на единни дейности и политики в различни направления. В новия европейски контекст, 
международното сътрудничество, посредством участие в европейски и международни 
мрежи, е особено ефективен начин за обмен, изграждане на капацитет и създаване на 
условия за съвместни инициативи и проекти. Продължава тенденцията Движението на 
Червения кръст и Червения полумесец да заема все по-активна позиция по глобални 
и регионални социални и здравни въпроси.

По време на тържественото честване на 130-годишнината на БЧК ни гостуваха 20 
чуждестранни делегации на дружества на ЧК/ЧП, включително на най-високо ниво. На 
тържествена среща в Секретариата на НС на БЧК на представителите на чуждестранните 
делегации бяха връчени почетни плакети, а с медал За заслуги “БЧК” – златен, за 
дългогодишните партньорски взаимоотношения и подпомагане на програми на БЧК бяха 
удостоени МФЧКЧП, МКЧК, ВКБООН и националните дружества на Италиански, Швейцарски, 
Австрийски, Американски, Норвежки, Холандски ЧК. 

 Сътрудничество с държавни институции, 
представителства на международни 
организации в България, посолства, НПО и др.
Много добра координация и взаимодействие съществува в работата с 

Министерството на външните работи (МВнР), като БЧК активизира контактите си в сферата 
на международното развитие. Активно беше сътрудничеството и с други държавни 
институции, включително при осъществяване на общи дейности – МЗ, МТСП, МИС, МВР, 
МФ и други. Това показва, че БЧК е търсен и ценен партньор и държавата оценява 
неговата спомагателна роля и разчита на съдействието му.

БЧК поддържа много активни връзки и с представителства на международни 
организации в България, като Върховния комисариат на бежанците към ООН, 
Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Международна 

организация по миграция, Международна организация по труда, Делегацията 
на Европейската комисия и др. Продължи добрата традиция за информиране на 
дипломатическите представителства в България за дейността на организацията, както 
и за важни за организацията международни събития. Представители на посолствата на 
съответните страни присъстваха при подписване на договорите за сътрудничество с 
национални дружества, както и при посещение на официални делегации. По време на 
тези срещи бяха представени в подробности дейностите на БЧК, сътрудничеството с 
други национални дружества и бяха обсъдени възможностите за съвместни дейности. По 
време на честванията на 130 годишнината на БЧК присъстваха много представители на 
дипломатически мисии.

 Издирване на изчезнали лица и възстановяване 
на семейните връзки чрез служба “Издирвания”
През 2008 г. БЧК продължи активно да работи по издирвания на членове на разделени 

семейства. Отбелязва се намаляване на броя на нови заявки, сравнимо с предходните 
години, следствие на намаляването на случаите на разделени семейства, резултат 
на Студената война, широкото разпространение на информационните технологии и 
средствата за комуникация (интернет, мобилни мрежи и др.).

Особен акцент в работата в страната имат случаите на мигранти и кандидати за 
убежище, преди всичко от страни в Азия, търсени от техни близки, намерили убежище в 
други страни в ЕС. Преобладаващата група на издирвани български граждани в чужбина 
са в резултат на миграция, индивидуални социални случаи, които често са свързани 
с юридически или социални проблеми. В голяма част от тези случаи БЧК предоставя 
консултация, психологическа поддръжка и пренасочване към други институции. През 2008 
г. проведените консултации без започване на издирване са 25. Много често търсенето на 
близък в чужбина е продиктувано от нуждата от помощ, подкрепа или просто изслушване 
и симпатия, което налага преглед на услугите, предлагани от БЧК и свързването им в обща 
система.

Работата по издирвания се базира на сътрудничество с най-различни институции 
и международни партньори. Сключеният договор с Гранична полиция през 2008 г. 
включва сътрудничество както в съвместната работа за оказване на помощ на бежанци 
и кандидати за убежище в България, така и във възстановяването на семейните връзки. 
Поетите ангажименти на Международната конференция на ЧК/ЧП през 2008 г. и приетата 
Стратегия за възстановяване на семейните връзки задават допълнителни задачи пред 
организациите да информират обществото, да подобряват ефективността на работата и 
инвестират в службите за издирвания в полза на разделените семейства. 

С оглед на спецификата на дейността, промоцията на работата по издирвания в самата 
организация бе един от приоритетите. Служба “Издирвания” бе представена на редица 
обучения и семинари, напр. курсове за “Международно хуманитарно право”, семинари 
“Сигурен достъп” (модул на МКЧК за правилата за работа в конфликтни зони), обучения на 
Младежки аварийни екипи на БЧК, семинари със студенти и други.

Като част от процеса на изграждане на капацитет в организацията, беше осъществено 
посещение в Сръбския ЧК за запознаване с начина на организация на работата на 
сръбската служба “Издирвания”. Това посещение е част от плана за развитие на служба 
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“Издирвания” на БЧК за изграждане на капацитет и мрежа от отговорници по места, 
създаване на система и програма за обучение, подобряване на информираността на 
населението и на държавните институции за тази услуга, предоставяна от БЧК. Като 
част от този план, през 2008 г. до всички ключови министерства в страната бе изпратена 
информация за решенията на Международната конференция, свързана с издирванията и 
приетата Стратегия на Движението. 

 Разпространение на познания за 
международното хуманитарно право /МХП/ и 
за основните принципи на червенокръсткото 
движение
В изпълнение на уставните си задължения, Закона за БЧК и съобразно поетите 

от Р. България конвенционни ангажименти, през 2008 г. БЧК осъществи разностранни 
начинания за мобилизиране на обществения ресурс в името на хуманността и положи 
усилия за обогатяване на формите на своята дейност по популяризиране на нормите на 
МХП, ролята и основните принципи на червенокръсткото движение. 

БЧК продължи да оказва съдействие на висшето командване на националните 
въоръжени сили в процеса на разпространение на познания за МХП, съобразен с профила 
на съответните аудитории. В сътрудничество с Генералния щаб на Българската армия 
бе издаден сборник “Норми и правила на международното хуманитарно право относно 
воденето на военни действия”, съдържащ основните международноправни актове, 
посветени на регулирането и ограничаването на методите и средствата за водене на война. 
Със значителен интерес бе посрещнат и издаденият подробен наръчник по международно 
хуманитарно право за офицери, посветен на закриляните категории лица и обекти при 
въоръжен конфликт и на съществуващите забрани и ограничения върху определени видове 
оръжия и бойни способи с неизбирателен ефект. С оглед на пълноценната подготовка на 
кадровите военнослужещи, на националните въоръжени сили и на българските военни 
контингенти в чужбина бяха предоставени учебни видеофилми, плакати и комплекти със 
специализирани информационни материали по различни теми, свързани с воюването 
по правила. Един от най-важните резултати на сътрудничеството ни с Генералния щаб 
на Българската армия бе окончателното одобряване на проектите за учебни програми 
по хуманитарно право за различните категории военнослужещи, както и нормативното 
интегриране на тази материя в обучението и правилниците на съответните нива.

Проведени бяха курсове и семинари за различни категории лица, включващи 
специализирани изложения и упражнения в областта на международното хуманитарно 
право, международните норми за правата на човека, историята, ролята, структурата и 
основните принципи на червенокръсткото движение. Подпомогната бе подготовката 
на представителни екипи от кадети и студенти с оглед на успешното им участие в 
международни конкурси по теми от областта на международното хуманитарно право. Във 
връзка с оказваното систематично съдействие при разпространението на международното 

хуманитарно право БЧК получи специални благодарствени писма от ръководството на 
националните въоръжени сили и от Академията на МВР. 

Осъществените от БЧК популяризаторски начинания включваха разностранно 
консултативно и информационно подпомагане на усилията на българските държавни 
институции за прилагане и усъвършенстване на съществуващите международни 
хуманитарноправни разпоредби. БЧК пълноценно участва в кампаниите на МКЧК 
за разгласяване и насърчаване прилагането на нормите, залегнали в Протокол V 
към ЖККО относно взривоопасните остатъци от въоръжени конфликти и в други 
международноправни актове, налагащи забрани или ограничения върху употребата на 
оръжия с неизбирателен ефект. 

Делегация от БЧК присъства на церемонията по подписването на Конвенцията за 
забрана на касетъчните боеприпаси в Осло, Норвегия. Представители на БЧК участваха 
в различни форуми, свързани с приемането на Конвенцията, с което се демонстрира 
доброто взаимодействие с държавните институции и признаване на мястото на БЧК. 

През септември 2008 беше представено и изследването на МКЧК относно обичайното 
международно хуманитарно право и българския превод на резюмето му на специално 
организиран семинар в присъствието на представители на МКЧК, академичните и 
университетски среди, държавни институции и съдебната власт.

Балансът, създаден между хуманитарното право и другите правни режими, е с още по-
значителна стойност днес, отколкото когато и да било преди. Освен че представлява правна 
основа за дейността на червенокръсткото движение, международното хуманитарно право 
остава най-солидната опора за живота и достойнството на хората по време на въоръжен 
конфликт и неговите норми продължават да запазват своята меродавност.
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Бежанско-мигрантска 
служба

Основни фактори, които оказаха влияние върху работата на Бежанско-мигрантската 
служба на БЧК през 2008 г.:
•	 Пълноправното	ни	членство	в	Европейския	 съюз	доведе	до	увеличаване броя на 

чужденците, търсещи закрила в България. Броят на лицата, потърсили закрила на 
територията на нашата страна през 2008 г. е 746, от които 27 с предоставен статут на 
бежанец на чужденци и 267 с хуманитарен статут. Основни страни на произход както 
и през предишните години остават Афганистан, Армения, Иран, и др., както и лицата 
без гражданство.

•	 Реализиране	на	Националната	програма	 за	интеграция	на	бежанците	 /НПИБ/.	През	
2008 г. Държавната агенция за бежанците (ДАБ) активно продължи да работи по 
Националната програма за интеграция на бежанците, която беше приета с решение 
на Министерския съвет през 2005 г.

•	 През	 2008	 г.	 бе	 одобрена	 и	 програмата	 за	 периода	 2008-2010	 г.,	 като	 ДАБ	 активно	
продължи да работи по НПИБ, а БЧК е неин основен партньор.
Вследствие на тези фактори се наложи и промяна в приоритетите и насоките на 

работа на Бежанско-мигрантската служба на БЧК. Например, нарастването ролята на 
държавата за подпомагане интеграцията на новопризнатите бежанци доведе до отпадане 
на някои дейности, традиционно изпълнявани от БЧК като: обучението по български език, 
курсовете за социално ориентиране и финансовото подпомагане (изключение се прави 
за т. нар. уязвими бежанци – хронично болни, възрастни, самотен родител, за издръжка и 
здравно осигуряване). Като страна, членка на ЕС България започва все повече да привлича 
мигранти, което от своя страна води и до затягане на граничния контрол и като цяло на 
пропусквателния режим. Нарасна броят на недокументираните или нелегални мигранти. 
Засили се тенденцията на продължително задържане на мигранти, в т.ч. и на лица, търсещи 
убежище, в специализираните центрове на дирекция “Миграция” към МВР .

В тази ситуация, запазването на опита и ролята на БЧК в областта на миграцията и 
бежанците изисква търсене на възможности за договаряне с държавните структури 
изпълнението на интеграционни дейности, както и развиването на услуги с по-голяма 
насоченост към мигранти.

Финансиране на дейността на БМС през 2008 г.
Дейността на БМС се финансира основно със средства, предоставени от Върховния 

комисар за бежанците към ООН (186 310 лв.). По споразумението за сътрудничество с ДАБ при 
изпълнение на НПИБ бяха получени 57 000 лв., предоставени на бежанците за покриване на 
наем и режийни разноски. 

Основните дейности, реализирани от Бежанско-мигрантската служба за улесняване на 
интеграцията на бежанците са:
•	 Социални консултации и подпомагане на бежанците за реализиране на техните 

основни социални и икономически права;
•	 Финансово подпомагане на бежанците за период до 10 месеца след получаването 

на решението за предоставяне на закрила, както и за времето на езиково или 
професионално обучение;

•	 Подпомагане за наемане и/или заплащане на квартира;
•	 Лекарска помощ и лечение, както и психологични консултации (вкл. осигуряване 

на лекарства). Медицинското обслужване на бежанците се извършваше от Национална 
многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III”, с която БЧК имаше сключен 
договор. Психологични и /или психиатрични консултации се осигуряваха от фондация 
“Център Надя”;

•	 Заплащане на здравни осигуровки;
•	 Подпомагане и поощряване образованието на децата чрез осигуряване на 

допълнително обучение по български език, предоставяне на учебници и учебни 
помагала, финансова помощ, заплащане на такса за детска градина и други;

•	 Подпомагане на уязвими групи сред бежанците – сами родители с деца, хора с 
увреждания, хронично болни, многодетни семейства, трайно безработни, възрастни;

•	 Предоставяне на стипендии за придобиване на висше образование; 
•	 Детски лагери с интензивно изучаване на български език за деца на бежанци и 

български деца от социално слаби семейства.
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 Подпомагане и развиване на капацитета на 
организации на бежанските общности 
През изминалата година БМС продължи да работи за укрепване капацитета на 

организации на бежанските общности – Съвет на жените-бежанки (СЖБ) и Етиопско 
земляческо дружество (ЕЗД). В условията на намаляващо финансиране по линия на офиса 
на Върховния комисар за бежанците към ООН усилията на БМС бяха съсредоточени 
главно към подготовка на организациите за самостоятелно функциониране като 
структури на гражданското общество. Служители на БМС предоставяха регулярна помощ 
и консултации на организациите при планиране и осъществяване на техни дейности, 
както и за обсъждане на различни аспекти и проблеми на работата с бежанци. 

Доброволци и членове на СЖБ активно се ангажираха за подпомагане на 
бежанците: оказваха помощ на бежанците за установяване на контакти с различни 
държавни и общински структури, неправителствени организации, болнични заведения 
и други, участваха при организиране на различни културни и социални мероприятия на 
бежанските общности, съдействаха на БЧК при идентифициране на лицата и семействата 
със специални нужди, осигуряваха психологична помощ и грижи за болни, инвалиди и 
разделени от семейството си деца. 

БЧК подпомогна работата на Съвета на жените бежанки чрез финансиране на 
конкретни дейности, осигуряване заплащане за координатор на дейностите на Съвета и на 
социален работник и преводач за работа в общността, обучение на членове и доброволци 
на организацията, предоставяне и издръжка на офис и др.

БМС оказа подкрепа и на Етиопското земляческо дружество чрез заплащане на 
разходите за офис и наемане на координатор за дейността на дружеството. През 2008 г. 
Дружеството подпомогна бежанци предимно от Африка, чрез консултации, предоставяне 
на хуманитарна помощ, насочване към институции и др.

 Оказване на хуманитарна помощ на лицата, 
търсещи убежище, задържани на границата
За периода 2005 - 2007 г. имаше сключено споразумение за сътрудничество между 

Българския Червен кръст и Национална служба “Гранична полиция” към МВР, с което се 
създадоха условия за задълбочаване на взаимодействието между двете институции в 
областта на хуманитарното подпомагане на лицата, търсещи убежище, задържани при опит 
за нелегално влизане на територията на България, а също и за подобряване, в рамките на 
възможното, на условията на живот на задържаните. На база споразумението, БЧК извършваше 
ежегодно по 4 посещения на местата за задържане и предостави храна, медикаменти, дрехи, 
хигиенни материали, дезинфектанти и други, за нуждите на задържаните лица. Посещенията 
също така имаха за цел и мониторинг на условията, при които пребивават задържаните лица. 
През 2008 г. поради структурни промени в МВР споразумението с Гранична полиция не бе 
подновено. Броят на подпомогнатите лица е 237.

Работа с мигранти
Основен приоритет в работата на БМС бе интеграцията на бежанци. Дейностите с мигранти 

бяха ограничени по своя характер и бяха свързани главно с развиване на мигрантската 
общност в България и мобилизиране на нейните ресурси за подпомагане на бежанци. 

През октомври 2007 г., БМС подписа споразумение за сътрудничество с дирекция 
“Миграция” при МВР и получи достъп по съответния ред за  посещения на дома за настаняване 
на чужденци с наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в 
България с цел оказване на хуманитарна помощ. През 2008 г. бяха освободени под гаранция на 
БЧК 28 продължително задържани чужденци. Също така се предостави хуманитарна помощ 
от медикаменти, дезинфектанти, чаршафи, дрехи втора употреба, спортни топки, сапуни и др. 
за разпределяне на задържаните лица.

По повод 8 март на жените в дома бяха раздадени подаръци и организирано тържество.

 Сътрудничество с държавни и неправителствени 
организации на национално ниво 
В областта на закрилата и подпомагането на бежанците работата на БЧК се 

осъществяваше в тясна връзка и взаимодействие с редица държавни институции: 
ДАБ и нейните териториални поделения, Агенцията по заетостта, МЗ, МВР, МТСП, 
местни структури (общински дирекции “Социално подпомагане”) и неправителствени 
организации – Български Хелзинкски комитет (БХК), Каритас, Асоциaция за интеграция на 
бежанци и мигранти, Фондация “Център Надя”, АСЕТ – Център за подпомагане на жертви на 
изтезания и др. Делегирането на БЧК на дейности от Националната програма за интеграция 
на бежанците допринесе за засилване на взаимодействието между структурите на ДАБ и 
БЧК. 

И през 2008 г. продължиха контактите с факултета по педагогика на Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”. Студенти от факултета се включиха като доброволци 
в работата на БЧК и активно участваха при организиране и провеждане на различни 
мероприятия, като детския летен лагер, курсове, благотворителни инициативи и др. 

Допълнително фондонабиране
През 2008 г. набирането на допълнителни средства за работа с бежанци и мигранти 

се извършваше главно чрез касичката, поставена на летище “София”.
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Преобладаващата част от публикациите и предаванията, отразяващи дейността на 
БЧК през 2008 г., бяха позитивни и  обективни. В жанрово отношение отново превес имат 
информационните материали. През годината броят на публикациите и предаванията 
е сравнително висок – общо 4 698 журналистически материала в печатните издания, 
в информационните сайтове, телевизионните и радиопредавания. В сравнение с 2007 г. 
броят им бележи леко завишение /4 094/.

Традиционно най-голям дял в отразяването на дейността на БЧК имаха печатните 
публикации – 2 028 от всичките журналистически материали, следвани от тези в 
информационните агенции и новинарските сайтове. Най-пълно и коректно събитията 
и проявите на БЧК бяха представени от агенциите “Фокус” и БТА и от информационните 
сайтове БГНЕС, dariknews.net, actualno.com, dir.bg и news.bg. 

Най-голяма медийна активност на регионално ниво през 2008 г. беше регистрирана 
в Пловдив, Бургас, Варна, Шумен, Добрич, Сливен, Плевен, Враца и др. В сравнение с 
предходната година е налице леко повишение на интереса на регионалните медии към 
дейностите на БЧК. 

Преобладаващ интерес през годината медиите имаха към следните червенокръстки 
дейности и прояви: Програмата за разпределяне на помощи от интервенционните запаси 
на ЕС; Дейността на ПСС и ВС; на БМЧК; отбелязването на 130-годишнината на БЧК.

През 2008 г. продължи да се издава и разпространява всекидневната информационна 
справка “media news”. 

Във връзка с отбелязването на 130-годишнината на БЧК, беше обновен дизайнът и 
подобрено качеството на интернет страницата на организацията. Наблюдава се тенденция 
към значително увеличаване на посещенията в интернет страницата на организацията – 
през 2008 г. те са с близо 60% повече спрямо 2005 г. 

В търсене на новаторски форми за установяване на по-близки контакти с 
ресорните журналисти през април 2008 г., съвместно с дирекция “СЗП” и с участието 
на представители на ВСС, ППБ и ПСС, бе организирано двудневно обучение по първа 
долекарска помощ за журналисти. Курсът премина при висок интерес и 15-те журналисти, 
представители на национални и регионални печатни и електронни медии, продължиха 
през цялата година да работят активно за отразяване дейностите на организацията. 

Медиите бяха наши партньори и в качеството си на дарители, като  предоставяха 
безвъзмездно медийно време и рекламно пространство при промотирането на различни 
благотворителни и фондонабирателни кампании на БЧК. 

Форми на информационно взаимодействие 2007 2008

Пресконференции и брифинги, медийни събития 55 26

Публикации в централния печат 1 856 2 028

Информационни и новинарски агенции 1 380 1 429

Радио и телевизионни предавания 
/национални и столични програми/

1 434 /871+370/
1 241

Прессъобщения  93 78

Броеве на електронния бюлетин 49 46

Изяви в 
регионалните 
медии

Пресконференции 
и брифинги

Медийни 
кампании

Електронни 
медии

Печатни 
медии

Общ брой 263 510 1226 1812

Връзки с обществеността Медийно отразяване по видове дейности през 2008 г.:

ППБ
БМЧК
ПСС
ВСС
СЗП
БМС
МС
ФМ
130 години БЧК 
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Честване на 130-годишнината на БЧК
Подготовката и честването на 130-годишнината на БЧК беше насочено към 

търсенето на нови и атрактивни форми за популяризиране на събитието и 
повишаване на интереса на обществеността към значимата история, традициите и 
настоящата дейност на организацията. 

Още в началото на годината бе избран патрон на годишнината, Организационен 
комитет за отбелязването й и Оперативна група за подготовка и провеждане на събитието. 
Изработено бе специално лого, което присъстваше на всички печатни материали 
и рекламни сувенири. Издадени бяха две книги, посветени на юбилея. Създаден бе 
30-минутен документален филм, посветен на историята и съвременната дейност на БЧК, 
излъчен по БНТ, Нова телевизия, Телевизия Европа и ВВТ. Издадена бе юбилейна пощенска 
марка и картичка, валидирани по време на празничната пресконференция. Организирана 
бе филателна изложба, посветена на историята и дейността на БЧК. На тържествения 
концерт в Народния театър “Иван Вазов” дойдоха много чуждестранни и български 
официални гости. По време на празничния коктейл бе открита и фотоизложба “130 
години БЧК”. С почетен плакет “130 години БЧК” бяха наградени личности и институции 
със значим принос към организацията. 

Поредици от публикации, свързани с годишнината, бяха поместени в сп. “БЧК” и 
в. “Здраве”, в централния всекидневен и седмичен печат. Електронните медии също 
активно отразиха 130-годишнината на организацията с участия на представители на 
БЧК в радио и телевизионни предавания. Само през октомври медийните прояви, 
свързани с юбилея, бяха 140 на брой. Държавните институции, корпоративният 
сектор, неправителствените организации и чуждестранните гости демонстрираха    
уважението и подкрепата си към организацията. БЧК бе удостоен с 8 почетни знака 
и грамоти от български държавни институции и 10 – от чуждестранни национални 
дружества на ЧК/ЧП. 

 Национална информационна кампания за 
употребата на знака “червен кръст”
През 2008 г. бе обявена национална информационна кампания под надслов 

“Този знак заслужава уважение”. Целта на кампанията, която продължава, е 
да се популяризират сред обществото основните функции на знака “червен 
кръст”, да се разяснят законовите текстове, регламентиращи неговата употреба, 

както и нарушенията на българското и международното законодателство при 
нерегламентираното му използване. 

Регистрирани бяха фрапиращи случаи на злоупотреби с емблемата в цялата 
страна.  Предприети бяха мерки за ограничаване на нерегламентираната употреба 
и за информиране на оторизираните държавни институции за нарушенията. 

 Развитие на партньорство с другите 
червенокръстки дружества
За задълбочаване на контактите с информационните служби на други червенокръстки 

дружества, установяването на трайна комуникационна връзка със Зона Европа и обмяна 
на опит и добри практики в областта на връзките с обществеността представител на 
дирекция “ВО Ф ИД” взе участие в Глобален международен комуникационен форум, 
организиран от МФЧК/ЧП. Активира се обменът на информация, предоставянето на 
новини за дейността на БЧК, които се публикуват в месечния информационен бюлетин 
на Федерацията. 

Издателска дейност
Списание “Български Червен кръст” - периодично печатно издание на БЧК, от 

2008 г. е с променен формат, дизайн и периодичност 4 бр. годишно. Тематични акценти 
през годината бяха 130-годишнината на организацията, най-значителните събития от 
историята на БЧК и най-важните направления в неговата дейност, както на национално 
ниво, така и в областните и общинските организации. Предоставена бе подробна 
информация за добрите практики в БЧК, за значимите международни събития и форуми 
на Движението и пр.

Важно средство в комуникационната политика на Българския Червен кръст е и 
седмичният информационен електронен бюлетин. Неговият динамичен характер, 
широката мрежа от дописници (доброволци и щатни служители) прави възможно по-
пълното отразяване на събитията в живота на организацията посредством кратките 
информационни форми. 

През 2008 г. продължи партньорството с Вестникарска група “България”. 
Целогодишно се издаваше седмичният вестник “Здраве”, предоставящ възможност 
за популяризиране дейността на организацията. Положени бяха сериозни усилия и 
с подкрепата на НС на БЧК беше проведена успешна абонаментна кампания за 2009 г. 
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Осигурените над 1  500 абонамента 
от цялата страна спомогнаха за 
запазването на изданието и за 
продължаване на партньорството ни 
с най-мощната вестникарска група. 
Най-добър резултат в абонаментната 
кампания постигнаха областните съвети 
на Добрич, София, Ст. Загора и Шумен.

Фондонабиране 

През 2008 г. бяха осигурени планираните постъпления от кампании на Партньорската 
мрежа за благотворителност на БЧК. Партньорите в Мрежата провеждат съвместни 
кампании за набиране на средства за осигуряване на топъл обяд  за деца от социално 
слаби семейства и деца-сираци през цялата учебна година. От благотворителните 
фондонабирателни кампании с М-tel, ПИБ, “Уникарт” и “Жоси” АД през 2008 г. бяха 
набрани 97 238 лв., което е близо два пъти повече в сравнение с 2007 г. - 51 678 лв. 
Постъпилите средства бяха разпределени от Комисията по фондонабиране и одобрени от 
Консултативния съвет на Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК. Финансиране 
получиха всички кандидатствали проекти “Топъл обяд” за учебната година 2008/2009. 
Благодарение на успешната фондонабирателна дейност 613 деца в неравностойно 
положение в 10 области на страната – Разград, Сливен, Ст. Загора, В. Търново, Враца, 
Добрич, Пазарджик, Ямбол, Силистра, Смолян получават топла храна всеки делничен ден 
през учебната година. 

През 2008 г. към Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК се присъединиха 
училище “Дорис Тенеди”, фирма “Жоси АД”, фирма Е-pay и списание “Сцена”. С млечния 
производител “Жоси” ООД беше проведена успешна фондонабирателна кампания с 
отчисляване на процент от стойността на всеки продаден продукт. Списание “Scena” 
се присъедини към медийните партньори в Мрежата и безвъзмездно популяризира 
фондонабирателните кампании на БЧК, а Фирмата за Интернет разплащания “Е-pay” ще 
осигури безплатно въвеждането на онлайн дарения на уеб страницата на БЧК. 

Учредителите на Партньорската мрежа и присъединилите се нови членове подписаха 
Меморандум за сътрудничество при подпомагане на хора в неравностойно положение. 
Документът регламентира и разширяването на целевите групи, подпомагани със средства 
на партньорите – деца в неравностойно положение, възрастни хора, пострадали при БАК, 
деца, пострадали при ПТП и др. В рамките на Мрежата бе сформиран Медиен съвет за 
оптимизиране и постигане на по-висока ефективност при промотиране на провежданите 
фондонабирателни кампании. 

През 2008 г. Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК запази 
установените дългосрочни партньорства с М-tel, Първа инвестиционна банка, хотел 
“Хилтън”, Publicis Marc Group, Ernst & Young.

Успешно протекоха двете активни кампании с М-tel и бяха набрани  35  407 лв. 
Рекламните клипове на кампанията бяха излъчвани безвъзмездно в 14 централни 
и столични медии, вкл. БНТ, bTV, ВВТ, БНР и др., както и на плазмените монитори в 
търговски обекти, метростанциите и междуградските автобуси, предоставени от 
партньорите в Мрежата. С Първа инвестиционна банка беше проведена една активна 
фондонабирателна кампания, а приходите от целогодишното партньорство по програма 
“Топъл обяд”са в размер на 36  169 лв. От традиционната за БЧК фондонабирателна 
кампания с коледни картички, съвместно с издателство “Уникарт” постъпиха 
10 000 лв. 

БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН
КРЪСТ

Издание на Българския Червен кръст
Година LXXXIII, Брой 4, 2008 г.

130 години
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
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Много добри и ползотворни бяха взаимоотношенията с медийните ни партньори – 
Меtromedia, New media, Publicis Marc Group, Sky Pal, Scena, които продължиха активно 
да предоставят pro bono услуги при реализирането на активни фондонабирателни 
кампании на Мрежата. Меtromedia изработи на преференциални цени видеоклип за 
популяризиране на кампанията с коледни картички.

През 2008 г. към Националния дарителски фонд се присъединиха пет нови 
партньори – Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, 
Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в 
България, Асоциацията на вносителите на автомобили и “Здравноосигурителен институт” 
АД. Като медиен партньор към Фонда се присъедини уебсайтът Аz-jenata.com, който 
изработи безвъзмездно лого на Фонда. 

Изграден беше нов Консултативен съвет с представител на всеки от партньорите и 
беше одобрен нов Правилник за работа на Фонда. 

Набраните средства – 16  165 лв., от фондонабирателни кампании на училище 
“Дорис Тенеди” и от годишни такси на партньорите във Фонда, бяха разпределени от 
Консултативния съвет и предоставени на семействата на 52 деца от цялата страна с 
различна степен на увреждания след пътни инциденти. 

В края на 2008 г. БЧК стартира тримесечна продуктова фондонабирателна кампания с 
“Петрол” АД. От стойността на всеки продаден продукт от серията “Perfect” се отчислява 
сума за Националния дарителски фонд на БЧК за подпомагане на деца, пострадали при 
ПТП. 

Проведена бе Великденска фондонабирателна кампания с картички на “Изкуството 
утре”, от която постъпиха 5 000 лв. за Фонд за подпомагане на пострадали при бедствия, 
аварии и катастрофи на БЧК.

През 2008 г. от фондонабирателни дейности в областните организации на БЧК 
бяха осигурени финансови средства в размер на 300 747, 50 лв. Най-добри резултати 
в областта на фондонабирането през 2008 г. отчетоха София-град, В. Търново, 
Габрово, Шумен, Пловдив и Варна.
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През 2008 г. БМЧК достигна ниво на характеристиките на “добре функциониращо 
младежко дружество”, което гарантира продължаване позитивната тенденция 
на развитие на организацията и затвърждаване на позицията й на младежка 
организация, предоставяща качествени дейности и услуги, влияещи ефективно за 
намаляване на уязвимостта на младите хора, и популяризираща хуманитарните 
ценности сред тях.

БМЧК работи целенасочено за постигане на целите, заложени в Стратегия 2009 
на БМЧК и за изпълняване на стратегическата цел в Стратегия 2010 на БЧК а именно: 
“Българският младежки Червен кръст да достигне такова ниво и качество на дейността, 
с което да влияе ефективно за намаляване на социалната уязвимост на младите хора и 
намиране на устойчиви алтернативи за нея”.

За да постигне тези цели БМЧК работеше в множество направления. Продължи 
активното развитие на БМЧК като водеща младежка организация в страната в здравната 
просвета и работата с деца в институции. Осъществено беше интензивно международно 
сътрудничество с младежки организации от други страни. Извършеното в тези 
направления отчитаме като правилно и ефективно и считаме, че би следвало да запазим 
тази посока на развитие и следващите години.

Организационно развитие
БМЧК е организация със стабилна членска маса и постоянно увеличаващ се 

доброволчески състав. През 2008 г. се увеличиха областните организации, имащи доказани 
успехи в прилагането на системата за доброволчески мениджмънт. Обученията по 
общи знания за червенокръсткото движение се утвърдиха като практика, което спомогна 
за по-бързото интегриране на новите доброволци в дейността на организацията.

За трета поредна година доброволци на БМЧК имаха възможност да изявят 
креативността си при възприемането и прилагането на знания и умения по време 
на провелия се летен лагер „Академия за доброволци 2008”. Високите резултати и 
неимоверно повишената мотивация на доброволците, участващи в Академията, за 
пореден път оправдаха голямата инвестиция, която БМЧК направи в доброволците си.

Първа помощ и младежки аварийни екипи
Червеният кръст е световен лидер в обучението и оказването на първа долекарска 

помощ. По тази причина, БМЧК приема отговорно своята задача да обучава доброволците 
си за оказване на първа долекарска помощ, както и да популяризира първата помощ чрез 
организиране на състезания и демонстрации пред младежка и ученическа аудитория, 
както и по време на разнообразни публични мероприятия в цялата страна. 

Български младежки Червен кръст
Младежки аварийни екипи /МАЕ/ 

БМЧК работи целенасочено и последователно за повишаване на капацитета на 
МАЕ, като една от своите приоритетни дейности, даваща възможност на младите хора 
да се подготвят и оказват подкрепа на населението в ситуации на бедствия, аварии и 
катастрофи. Доброволци на БМЧК бяха канени при обезпечаването на събития с обучени 
екипи по оказване на първа долекарска помощ.  През 2008 г. БМЧК проведе Национално 
състезание на МАЕ. 

БМЧК продължава да работи и в посока на развиване на дейността си по оказване 
на първа психологична помощ (ППП) и психосоциална подкрепа (ПСП), като се стреми 
да въведе разработени образователни стандарти по ППП. Визията на младежката ни 
организация в това поле на дейност е отразена в Концепцията за развитие на първата 
психологична помощ при бедствия, аварии и катастрофи. 

Въпреки различни трудности, пред които бяха изправени МАЕ – невъзможност 
за поддържане на основен екип от изцяло пълнолетни доброволци, честа смяна на 
членовете на екипите, недостиг на финансови средства и екипировка, с гордост можем да 
се похвалим с тяхната самоотверженост и готовност за реакция при различни кризисни 
ситуации на местно и национално ниво. 

Ученически екипи по първа помощ (УЕПП)
Една немалка част от популяризирането на първата помощ сред учениците от 10 до 14 

годишна възраст заемат областните и национални състезания на ученическите екипи по 
първа помощ (УЕПП). Тези състезания, които се осъществяват със значителната подкрепа 
на медицинските специалисти в училищата, дават възможност на учениците да придобият 
основни познания и умения при оказването на първа долекарска помощ по един забавен, 
непосредствен и все пак състезателен начин. Те са и един от първите поводи за децата и 
младежите да научат за БМЧК и да се включат и в други дейности на организацията. Друга 
подобна дейност в тази сфера е и продължаващата работа по програмата по първа помощ 
за деца от третите класове “Хелфи”, която вече десет години се осъществява с подкрепата 
на Австрийския Червен кръст и е една от най-устойчивите и успешни дейности на БМЧК.
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Пътна безопасност
Доброволците на БМЧК неизменно се включваха и в традиционните кампании по 

пътна безопасност, като участваха както при раздаване на стикери, светлоотразители и 
други информационни материали, така и при анкетирането на ученици за познанията, 
нагласите и отношението им към пътната безопасност. Те провеждаха демонстрации за 
оказване на първа долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия по време на 
автомобилни и колоездачни състезания, патрулираха на възлови кръстовища съвместно 
със служители на КАТ и освежаваха пешеходни пътеки с цел да обърнат специално 
внимание на младите участници в пътното движение, да повлияят на поведението им 
и да спомогнат за намаляване на броя и степента на тежест на пътнотранспортните 
произшествия. 

Здравна просвета
Дейностите, посветени на Здравната просвета през 2008 г., бяха насочени към 

изпълнение на цел 7 от Стратегията на БМЧК за 2005 – 2009 г., а именно утвърждаване 
на БМЧК като водеща младежка организация в областта на промоцията на здравето и 
здравословния начин на живот. 

Превенция на HIV/СПИН
Доброволците на БМЧК работиха много активно и реализираха множество кампании 

на територията на цялата страна за повишаване на обществената информираност относно 
рисковете от инфектиране с HIV, основните заблуди, свързани с предаването на вируса, 
възможностите за анонимно и безплатно консултиране и изследване, и борба със стигмата 
и дискриминацията към хората, живеещи с HIV/СПИН. Като част от Коалиция „АНТИСПИН”, 
БМЧК участва и в националните антиСПИН кампании под мотото “Бъди в час” и “Всеки ден 
е антиСПИН ден!”.

 Традиционни са кампаниите на БМЧК по повод 14 февруари - Деня на влюбените, Деня 
за съпричастност със засегнатите от HIV/СПИН, летните антиСПИН кампании и Световния 
ден за борба с HIV/СПИН. Доброволците на БМЧК от 28-те областни организации на БЧК  
организираха улични шествия и паради, хепънинги, панахиди, театрални постановки, 
викторини, тематични дискотеки, на които се раздаваха презервативи, брошури, картички 
с информация за кабинетите за анонимно и безплатно консултиране, както и други 
материали с логото на текущите кампании. 

Тези кампании са изключително атрактивни и са един основен стимул за привличане 
на нови доброволци на БМЧК и представляват една от най-разпознаваемите дейности 
на организацията. Вече трета поредна година продължи сътрудничеството между БМЧК 
и ТВ “Планета”, което ни даде възможност да разширим обхвата на своите превантивни 
дейности сред все по-големи и разнородни групи от млади хора.

Превенция на зависимости
Превенция на наркомании

И през 2008 г. една от приоритетните дейности на младежката организация 
остана превенцията на зависимости. Успешно бяха реализирани обучения в областта 
на превенцията на наркоманно-рисково поведение и кампании по превенция на 
тютюнопушенето сред младежите. Световният ден за борба с наркоманиите (26 юни) 
беше отбелязан с прожекции и публични дискусии от много клубове на БМЧК в страната. 
През 2008 г. бяха организирани и множество акции за насърчаване на младите хора да НЕ 
използват наркотични средства. Такива бяха акциите “Спорт срещу дрогата”, “Живот без 
дрога”, “Пристрастени към лятото, а не към наркотиците”, “Остани чист” и др. 

Превенция на тютюнопушенето 

По повод Световния ден без тютюнев дим (31 май) и Международния ден за борба 
срещу тютюнопушенето (всеки 3-ти четвъртък на месец ноември) през 2008 г. се проведе 
съвместна инициатива на БМЧК и Министерството на здравеопазването, като на 31 май в 
Перник, Варна, Смолян и Русе се осъществи вторият етап от кампанията “ТИ МОЖЕШ” (да 
не пушиш) със символа на инициативата - зелени светлоотразителни гривни. 
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Социални дейности
През 2008 г. бяха осъществени многобройни благотворителни, фондонабирателни и 

информационни кампании в помощ на децата и младите хора. Проведе се традиционната 
национална кампания “Деца помагат на деца”, която обхваща Великденските празници, 
Международния ден на детето – 1 юни и Коледните и Новогодишни празници. Тя има за 
основна цел да стимулира благотворителност както децата, така и към младите хора. 

Друга традиционна за БМЧК кампания е отбелязването на Международния ден за 
борба с глада. Oсновните дейности бяха свързани с фондонабиране и хранителни банки 
в хипермаркети, училища и на други обществени места. 

Един от важните аспекти от дейностите на БМЧК е традиционното и системно 
посещение на доброволците от БМЧК – Русе, Габрово, Пазарджик и Добрич в социалните 
институции на БЧК. Ограниченият брой на децата в тези институции дава възможност за 
ефективно общуване с доброволците, както и за изграждане на лични взаимоотношения 
между тях, което благоприятства за по-добрата социализация на децата и предоставя 
възможност на доброволците да натрупат по-голям опит в работата с деца от 
специализирани институции.

През 2008 г. продължи работата по проекти, чието финансиране приключи, а именно 
“Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България” и “Повишаване на 
уменията за четене и писане”.

 Ограничаване на здравните щети сред интравенозно употребяващите 
наркотици

Областните организации на БЧК в Кюстендил и Русе полагат сериозни усилия  в 
работата си по Компонент 4 “Превенция и контрол на HIV/СПИН сред лицата, инжекционно 
употребяващи наркотици” на Програма “Превенция и контрол на HIV/СПИН” към 
Министерството на здравеопазването. Целта е ограничаване на разпространението 
на кръвнопреносими инфекции (ХИВ, хепатит В и С) сред венозно употребяващите 
наркотици. 

Стартиралият през декември 2008 г. двугодишен проект “Подобряване на стратегиите 
за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици, 
червенокръстки подход в Европа”, финансиран от Европейската комисия е своеобразна 
възможност за повишаване на капацитета на БМЧК за извършване на дейности по 
преодоляване на стигмата и дискриминацията към зависимите младежи и работата ни по 
застъпничество за хуманитарна политика по отношение на зависимостите чрез обмяна на 
опит с червенокръстки дружества със значителна експертиза в тази сфера, като италианската 
фондация “Вила Мараини”, Италианския, Френския и Хърватския Червен кръст. 

Проект “Здраве в училище” 
Проектът “Здраве в училище” стартира през 2007 г., като до момента е обхванал повече 

от 3 500 деца в над 100 училища в България. Целта е да се създадат устойчиви знания и 
навици за здравословно хранене и активен начин на живот сред обхванатите деца чрез: 
разработена програма и учебни помагала за здравословно хранене и здравословен начин 
на живот за учениците от начален етап; обучение на учители; информационни материали 
за родители; атрактивно обучение за здравословен начин на живот сред обхванатите 
ученици; телевизионен клип за популяризиране на здравословното хранене, излъчван 
по регионални и национални медии; интернет страница с информация за проекта и 
др. Проектът “Здраве в училище” се радва на широка популярност както сред децата, 
учителите и родителите, така и сред медиите. 
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Международна дейност 
През 2008 г. БМЧК активизира партньорските си взаимоотношения на международно 

равнище чрез участие в Европейската среща за сътрудничество през април в Република 
Хърватска. На срещата беше избран нов Европейски координационен комитет и бяха 
обсъдени добри практики в областта на младежката червенокръстка дейност. БМЧК 
участва в срещата на новосъздадената мрежа на дружествата на ЧК в държавите-членки на 
Европейския съюз. Приет беше статутът на мрежата, който поставя като основна нейна цел 
лобирането за интересите на младежките червенокръстки дружества пред институциите 
както в рамките на МФЧК/ЧП, така и извън нея.

Беше постигнат сериозен напредък по развитието на обмена на доброволци с 
чуждестранни младежки организации. През месец май представител на БМЧК участва в 
семинар на европейски червенокръстки дружества в град Ахен, Германия, чиято цел бе 
да се изгради мрежа за обмен на младежи доброволци. Резултатът от срещата е документ-
чернова за сътрудничество, изготвен в края на 2008 г. от колегите от Германски ЧК и Турски 
ЧП, отговарящи за младежка дейност. 

Дейността на БМЧК за популяризиране на основните принципи на международното 
червенокръстко движение и на международното хуманитарно право беше съсредоточена 
в интегриране на обучението по международно хуманитарно право в учебната програма 
на средните училища. През 2008 г. БМЧК с финансовата и експертна подкрепа на МКЧК 
сътрудничи на Министерство на образованието и науката (МОН) за тестово стартиране на 
програма Въведение в хуманитарното право, която започна под формата на СИП в 10-ти 
клас от втория срок на учебната 2008/2009 г. Поради огромния интерес в програмата вместо 
заплануваните 20 училища се включиха 114 от 25 области на България. БМЧК проведе 
обучения за обучители и за учители по програмата и ще продължава да оказва методическа 
и експертна подкрепа. 

По отношение на програма Промоция на хуманитарните ценности (ПХЦ), през 
2008 г. се работеше в тясно сътрудничество с Македонския ЧК. По време на две посещения 
се запознахме отблизо с програмата. През 2009 г. предстои да бъде взето решение за 
пилотното й стартиране в България, за подходящата форма на имплементиране, както и да 
бъде потърсено партньорство с колеги от други младежки организации или от МФЧК/ЧП. 

 Връзки с обществеността и връзки с други 
организации
През 2008 г. се проведе XVII Международен конкурс-изложба за деца с увреждания 

“Ще Ви хареса ли моето творчество?”. В него взеха участие деца от 20 държави с над 
700 творби. За първи път събитието се проведе на открито, което даде възможност на 
значителен брой граждани от различни възрасти да се докоснат до изкуството на децата и 
да загърбят предразсъдъците си. Средствата от продажбата на творбите са предназначени 

за новосъздадения Фонд “Творческо развитие и образователни потребности на деца 
и младежи със специфични нужди” към БМЧК. Благодарение на голямата публичност, 
изложбата “Ще Ви хареса ли моето творчество?” беше избрана да участва в Световен 
детски и младежки международен фестивал-карнавал “Орфей в Италия” през 2009 г. 
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Финанси и стопанска дейност

През 2008 г. БЧК работеше и развиваше своя капацитет в динамична външна 
икономическа среда. През първото полугодие беше регистриран най-висок икономически 
растеж от 1996 г. насам. Същевременно, в края на годината започна да се усеща влиянието 
на световната икономическа криза, възникна и газовата криза, която за България е от 
огромно значение, тъй като пряко засегнати от нея са близо една пета от българите. 

Икономическите и социални процеси протичаха с различен интензитет в отделните 
райони на страната. Налице са регионални различия по отношение на производства,  
доходи, заетост, качество на инфраструктурата. Наблюдават се изразени разлики от 
вида „център-периферия” и значителни вътрешно-регионални различия на местната 
икономика и благоустроеност на населените места. 

Социалните въпроси и развитието на човешките ресурси са съществен компонент от 
анализа на ситуацията в страната. През последното десетилетие България се характеризира с 
устойчив отрицателен прираст, съпроводен от застаряване на населението и обезлюдяване 
на части от територията. Независимо от относително добрата образованост на 
населението, има ясно изразена тенденция на спад в качеството на средното образование. 
В България не намаляват острите социални проблеми, свързани с хора с увреждания, 
наркомани, малцинствени групи, бездомници и други рискови групи.Необходими са както 
допълнително финансиране за социалните интервенции, така и по-добра координация 
между участващите държавни институции и неправителствения сектор.

В тази сложна икономическа и социална среда БЧК стабилно работеше във всички 
направления на дейностите си, реализирайки мисията в името на която е създаден, да 
помага на уязвимите, да бъде надежден партньор на държавата в борбата с бедствия от 
различно естество и при решаването на значими социални проблеми.

През 2008 г. организацията финансираше дейностите си чрез различни източници – 
собствени приходи, проекти, субсидия от държавния бюджет/подкрепа от държавата в 
изпълнение на Женевските конвенции и Закона за Българския Червен кръст/, дарения, 
фондонабирателни кампании и др. Тяхното разпределение в дела на общите приходи е 
представено в схемата по-долу:

Собствени приходи (стопанска дейност)

Приходи по програми

Субсидия от държавния бюджет (ДБ) за 

текуща дейност 

Субсидия от държавния бюджет (ДБ) за 

капиталови разходи

Целеви финансирания

Фондонабирателни кампании

Дарения

Други 

Членски внос

20%

7%

18%

1%

43%

4%

3%

2%

2%
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Стопанската дейност е съществен елемент от източниците на приходи. Чрез нея се 
осигурява финансов и материален ресурс, който дава възможност на организацията да 
се справя адекватно с всички предизвикателства.  На фона на намаляващото или напълно 
спиращо финансиране от външни донори, стопанската дейност осигурява  стабилен доход, 
който се насочва към укрепване на структурите на организацията, осигурява се издръжката 
и се финансират програми за подпомагане на уязвими групи от населението. Целта е да се 
подобряват и създават нови предпоставки за все по-благоприятно развитие на стопанската 
дейност, оценявайки значението й като основен финансиращ източник. Тенденцията, която 
се наблюдава в последните години е на  увеличаване на приходите от стопанска дейност в 
рамките на общите. 

Съществен напредък в развитието си през 2008 г. бележи Националният учебно-
логистичен център Лозен. Постигнати са забележителни резултати по превръщането на 
центъра в модерно място за обучения и отдих. От структура, която се нуждаеше от средства 
за дейността си, той се превърна в печелившо звено, което не само успява да осигури 
средства за издръжката си, но се заделят ежегодно и средства за инвестиции за повишаване 
капацитета на базата и за финансиране на програми за подпомагане на уязвими лица. 

Българският Червен кръст, като обществена организация с особен статут, която 
получава финансова помощ  от държавата под формата на субсидия от държавния бюджет 
и която ползва преференции по данъчни и митнически закони, и през 2008 г. бе обект на 
проверка от страна на държавни контролни институции. Резултатите от проверките са 
благоприятни за БЧК и са показател за добросъвестното прилагане на законодателството и 
вътрешно-организационните документи.

В изпълнение на поети ангажименти към донори, текущо бяха извършвани проверки по 
изпълнението и отчитането на проекти с външно финансиране от различни международно 
признати одитни компании. Резултатите от всички проверки показаха спазване изискванията 
на донорите и целесъобразно изразходване на финансовите средства. 

През отчетния период продължи стремежа на организацията чрез собствения си 
капацитет да анализира и оценява процесите, които протичат  и непрекъснато да подобрява 
механизмите в областта на управлението и контрола. Беше реализиран съществен напредък  
в упражняването на вътрешния контрол във всички структури и на всички нива от дейността. 
Основните изводи от извършените проверки в рамките на вътрешния контрол са, че 
контролните механизми работят ефективно, допусканите пропуски намаляват, спазването 
на финансовата дисциплина е на добро ниво.

Логистика
Българският Червен кръст се утвърди като организация, която има голям опит в 

подпомагането на населението с хуманитарни помощи. Тази дейност беше от огромно 
значение за обществото, особено в годините на прехода, когато държавата беше в криза, 
големи групи от населението бяха на ръба на бедността и имаше огромна нужда от храна, 
дрехи и др.продукти от първа необходимост. В тези трудни години чрез БЧК бяха привлечени 
от външни донори и раздадени на населението помощи за милиони левове. Постепенно, 
със стабилизирането на държавата, тази част от дейността на организацията започна да 
намалява, за сметка на същинските червенокръстки дейности. Натрупаният опит, както и 
изградената мрежа от структури на организацията в цялата страна, дават възможност, при 
необходимост отново за кратко време да се активизира тази дейност. Такава необходимост 
възникна след наводненията през 2005 г., когато чрез БЧК бяха предоставени на пострадалото 
население голям набор от материали за задоволяване на нуждите в първите часове и дни на 
бедствието. Опитът ни в подпомагането с хуманитарни помощи се изяви и при прилагането 
на програмата за разпределение на храни от интервенционните запаси на ЕС.

Със Закона за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ на БЧК се възложи 
да поеме дейността и на закритата агенция. По този начин организацията се превърна 
в единствената институция в България, на която държавата разчита за приемането, 
съхраняването и разпределянето на предоставена от чужди държави, организации и 
граждани помощ с хуманитарни цели.

През 2008 г. бяха направени съществени стъпки в подобряване на ефективността 
на работата и повишаване на логистичния капацитет. Бяха извършени дейности по 
оптимизиране на складовите пространства чрез препозициониране на материалните 
запаси, дислоциране на имущество в междуобластните складове на БЧК, внедряване на 
програмния продукт „Складово стопанство”, повишаване капацитета и квалификацията на 
служителите – проведени са обучения, курсове и семинари.

Една от основните логистични дейности бе свързана с организация и координация при 
получаване на пратки за и чрез БЧК. 

Получени са 94 пратки с хуманитарна помощ на обща стойност 1 239 945,85 лева, от 
които: 

•	 Дарения	 от	 български	 фирми	 и	 частни	 лица	 –	 70 пратки  на обща стойност 
193 859,04 лева;

•	 Дарения	 от	 дарители	 от	 Европейската	 общност	 –	 20 пратки на обща стойност 
959 316,58 лева;

•	 Дарения	 от	 дарители	 извън	 Европейската	 общност	 –	 4 пратки на обща стойност 
86 770,23 лева;
Свободното движение на стоки в рамките на Европейския съюз позволи и тази година 

помощите, изпращани от чуждестранни дарители от Европейския съюз, да  пристигат 
директно до складовете на БЧК. Сред най-големите дарители от Европейската общност  се 
нареждат:
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•	 Германски Червен кръст – болнично оборудване, дрехи, завивки, моторни превозни 
средства и др.;

•	 Холандски Червен кръст - болнично оборудване;

•	 Асоциация Силви Вартан за България, Франция – медицинска апаратура за МБАЛ 
Търговище , МБАЛ Горна Оряховица , ПСГБАЛ “Света София”;

•	 Джензайм, Германия – медикаменти за Специализирана болница за активно лечение 
на детски болести ЕАД гр. София;

•	 Дружество Ал. Стамболийски, Н. Петков, д-р Г. М. Димитров, Франция – болнично 
оборудване, мебели, офис оборудване и др. за разпределение от областните ни 
организации в гр. Бургас и гр. Пловдив;

•	 Еврейската благотворителна организация Уорлд Жеуиш Релийф, Великобритания 
– медицински консумативи.

През 2008 г. беше удължен срокът на Заповедта на министъра на труда и социалната 
политика за освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки 
за свободно обращение. Благодарение на това одобрение и тази година успяхме да 
осъществим безмитен внос на четири пратки. Най-големият дарител извън Европейската 
общност е Кантон Берн – Швейцария. През месец декември 2008 г. ОС на БЧК Кърджали 
получи 3 санитарни линейки на обща стойност 70 409,88 лева, като 1 брой за Хоспис Червен 
Кръст - ОС на БЧК Кърджали и 2 броя за МБАЛ „Ат. Дафовски” АД гр. Кърджали.

В графиката по-долу е показан делът на дарителите за 2008 г. по държави: 

Получените дрехи, храни, хигиенни материали, болнично оборудване, медицински 
консумативи и др. бяха предоставени на областните червенокръстки организации за 
нуждите на социални, здравни, лечебни, образователни и други видове заведения, както 
и за нуждите на уязвимите групи, семейства и индивиди по места. На национално ниво 
хуманитарното подпомагане се координираше от Националната комисия по хуманитарни 
помощи.

Друга основна функция на логистичната дейност бе консултирането на дарителите 
относно начина на работа на БЧК по хуманитарно подпомагане. Предоставянето на 
такъв вид информация допринесе за стриктно спазване на  процедурите, заложени в 
Правилниците на БЧК за получаване и предоставяне на хуманитарни помощи, по-добра 
координация с дарителя и крайния получател, получаване на навременна обратна 
информация за заприходяване и разпределение на дарението, стриктен контрол, отчетност 
и прозрачност.

Дейността по логистика включваше и предоставянето на консултации, методическа 
и оперативна подкрепа на областните организации на БЧК. Част от тях - Пазарджик, 
Ловеч, Кърджали и др. работеха директно с чуждестранните дарители, организираха и 
координираха получаването на хуманитарните помощи и разпределянето им до крайните 
бенефициенти, при стриктно спазване на законодателството и Правилниците за работа с 
хуманитарни помощи на БЧК.

Германия
България
Великобритания 
Франция
Швейцария
Холандия
САЩ
Други

676 834, 61 лв.

193 859, 04 лв.

190 294, 94 лв.

3 833, 43 лв.

6 236, 36 лв.

13 162, 50 лв.

76 714, 13 лв.

79 010, 84 лв.
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Българският ЧерВен кръст осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да облекчава и предотвратява човешките 
страдания с безпристрастност и неутралност, без да прави разлика по отношение на националност или расова принадлежност, пол, 
социално положение, религиозни убеждения или политически възгледи. Именно тази наша безпристрастност и неутралност ни позволява 
да подпомагаме уязвимите хора в трудни ситуации и да бъдем достъпни за всички.

Национален съвет на БЧК - Секретариат
София, бул. “Джеймс Баучер” № 76,
тел.: 02 816 47 00
e-mail: secretariat@redcross.bg, www.redcross.bg

Областни съвети на БЧК:
Благоевград - 2700, ул. “Тодор Александров” № 44, 
тел.: 073 885 094; e-mail: blagoevgrad@redcross.bg

Бургас - 8000, ж.к. “Възраждане” бл. 7, п.к. 232, 
тел.: 056 819 041; e-mail: burgas@redcross.bg

Варна - 9000, ул. “Братя Шкорпил” № 3, 
тел.: 052 612 674; e-mail: varna@redcross.bg

Велико Търново - 5000, ул. “Цар Освободител” №1, 
тел.: 062 620 233; e-mail: velikotarnovo@redcross.bg

Видин - 3700, ул. “Княз Борис I” № 4, 
тел.: 094 606 095; e-mail: vidin@redcross.bg

Враца - 3000, ул. “Полк. КетхудоВ” № 44, п.к. 243, 
тел.: 092 624 747; e-mail: redcross@isv.net

Габрово - 5300, ул. “Константин Иречек” № 3, 
тел.: 066 803 116; e-mail: redcrossgabrovo@abv.bg

Добрич - 9300, ул. “Отец Паисий” № 19, п.к. 121, 
тел.: 058 602 247; e-mail: dobrich@redcross.bg

Кърджали - 6600, ул. “Отец Паисий” № 9 бл. 1, 
тел.: 0361 61 843; e-mail: kardjali@redcross.bg

Кюстендил - 2500, ул. “Стефан Караджа” № 25, 
тел.: 078 550 371; e-mail: kyustendil@redcross.bg

Ловеч - 5500, ул. “Отец Паисий” № 9, 
тел.: 068 603 520; e-mail: bchk_lv@yahoo.com

Монтана - 3400, бул. “Граф ИгнатиеВ” № 4,
тел.: 096 300 116; e-mail: montana@redcross.bg

Пазарджик - 4400, ул. “Хан Крум” № 11, 
тел.: 034 445 650; e-mail: pazardjik@redcross.bg

Перник - 2300, ул. “Радомир” № 1, 
тел.: 076 602 662; e-mail: pernik@redcross.bg

Плевен - 5800, ул. “Д. Константинов” № 23 А, 
тел.: 064 801 324; e-mail: pleven@redcross.bg

Пловдив 4000, ул. “Кракра” № 6, 
тел.: 032 622 762; e-mail: plovdiv@redcross.bg

Разград 7200, ул. “Кракра” № 14, 
тел.: 084 661 255; e-mail: redcross.rz@infotel.bg

Русе - 7020, ул. “Плиска” № 2, 
тел.: 082 845 424; e-mail: russe@redcross.bg

Силистра 7500, бул. “Македония” № 131, 
тел.: 086 823 080; e-mail: silistra@redcross.bg

Сливен - 8800, ул. “Ген. Столипин” № 5, 
тел.: 044 624 133; e-mail: bck-sliven@ibs-bg.net

Смолян - 4700, бул. “България” № 24-А, 
тел.: 0301 63 297; e-mail: smoljan@redcross.bg

София-област, София - 1504, бул. “Дондуков” № 61, 
тел.: 02 846 85 27; e-mail: sofreg@redcross.bg

Столичен съвет, София - 1303,
Зона Б - 5, бл. 8, вх. А тел. 18, 
тел.: 02 812 28 22; e-mail: sofcom@redcross.bg

Стара Загора - 6000, бул. “Руски” № 54, 
тел.: 042 625 209; e-mail: starazagora@redcross.bg

Търговище - 7700, ул. “30-ти януари” № 3, 
тел.: 0601 63 292; e-mail: targovishte@redcross.bg

Хасково - 6300, ул. “Иларион Макариополски” № 2, 
тел.: 038 624 493; e-mail: haskovo@redcross.bg

Шумен - 9700, ул. “Цар Освободител” № 143, 
тел.: 054 877 336; e-mail: brc-sh@ro-ni.net

Ямбол - 8600, ул. “Димитър Благоев” № 1, п.к. 153, 
тел.: 046 664 424; e-mail: yambol@redcross.bg 

ФОНД „МИЛОСЪРДИЕ”
IBAN в BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21
BIC:UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 
София 1000, България

ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ НА БЧК
IBAN в BGN: BG39 FINV 9150 12BGN09EB6
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна Банка

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ 
ПРОИЗШЕСТВИЯ
IBAN в BGN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33
BIC:UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 
София 1000, България

ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
IBAN в BGN:  BG47 UNCR 7630 1077 9117 00
BIC код: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 
София 1000, България

ФОНД В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС 
СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ
IBAN в BGN: BG13 UNCR 7000 1512 1422 45
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 
София 1000, България



Български Червен кръст
София 1407, бул. “Джеймс Баучер” № 76,
тел.: 02 816 47 00
e-mail: secretariat@redcross.bg, www.redcross.bg




