


150 години от раждането на 
червенокръстката идея

90 години от създаването на МФЧК/ЧП, 
която обединява 186 Национални дружества

60 години Женевски конвенции

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
www.redcross.bg 
e-mail: secretariat@redcross.bg

Областни съвети на БЧК:
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5800 Плевен, ул. “Д. Константинов” №23 А
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8800 Сливен, ул. “Ген. Столипин” №5
тел.: 044 624 133; e-mail: sliven@redcross.bg

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

София-област, 1504 София, бул. “Дондуков” №61
тел.: 02 846 85 27; e-mail: sofreg@redcross.bg
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НА ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ 
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И зминалата 2009 година бе изпълнена както с успехи и постижения в дей-
ността на Българския Червен кръст, така и с много предизвикателства, 
свързани с прякото въздействие на динамично променящата се среда. Това 
бе година, в която на изпитание бяха подложени възможностите на наша-
та организация да изпълнява хуманитарната си мисия и да отговори на 

очакванията и доверието на обществото в момент, когато уязвими и застрашени 
се оказаха много български граждани. В условията на финансова и икономическа криза 
ролята на структурите на БЧК за разпространение, утвърждаване и възпитание в ху-
манитарните ценности и за облекчаване на уязвимостта на засегнатите общности 
в подкрепа на усилията на държавата, местните власти и други социални субекти, 
нарасна още повече.  

Изтеклата трудна година по безспорен начин показа, че Българският Червен 
кръст е модерна организация, способна да посреща предизвикателствата на времето 
в местен и национален мащаб в синхрон с изпълнението на своята мисия. Утвърдени-
те партньорства и работата за укрепване на новоизградени взаимоотношения със 
структурите на държавата, бизнеса, гражданското общество и медиите за защита на 
хуманитарните каузи на организацията допринесоха за все по-обхватна, целенасочена 
и ефективна подкрепа за нуждаещите се в обществото. Като застъпник за решаване на 
проблеми на уязвимите, за възпитание на обществото в дух на съпричастност и под-
крепа към нуждаещите се, получихме признание на водеща хуманитарна организация, 
способна не само да предоставя, но и да организира подкрепа.

Реализирането на програми и проекти бе основен стълб на червенокръстката 
дейност през 2009 г. Успешно осъществени бяха 183 проекта в различните общности, 
от които 24 национални програми. Проектната дейност на организацията допринесе в 
голяма степен за разширяване на социалната ангажираност и територия, на която ра-
боти БЧК чрез поставяне на акцент върху работа с нови целеви групи и различни нужди. 
Много от червенокръстките структури показаха успешен конкурентен стил на поведе-
ние, като прилагаха нови подходи и отворен модел на работа, спечелиха подкрепа и от 
нови източници на финансиране, реализираха иновативни модели и дейности в полза на 
различни уязвими групи.  

В условията на нестабилни социално-икономически параметри и неблагоприят-
ни климатични, демографски и здравни характеристики на населението, БЧК успя да 
отговори адекватно на част от социалните проблеми и помощта му достигна до най-
уязвимите хора в отговор на най-наболелите им нужди. Със своите социални дейности 
организацията подпомогна над 320 000 лица (в т.ч. и 1 263 бежанци и търсещи убежище 
в България) и 591 социални и здравни заведения с хуманитарни помощи, а 3 708 граждани 
получиха разнообразни и качествени социални услуги. През 2009 г. бе запазена и водеща-
та роля на червенокръстката организация в областта на обучението по първа доле-
карска помощ на различни групи от населението. Обучени бяха 81 542 души.

Като партньор на държавните институции и в изпълнение на своята спомага-
телна роля БЧК направи важни стъпки за успешно мобилизиране на своя щатен и добро-
волчески състав, усилено работи за повишаване на своя капацитет и подобряване на 
материалната база за реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Планинската спа-
сителна служба разполагаше със 600 доброволни и 42 щатни планински спасители, ор-
ганизирани в 32 спасителни отряда, благодарение на които оказа помощ на 1 430 души. 
Водноспасителната служба положи сериозни усилия за намаляване на водния травма-
тизъм и спаси от удавяне 2 713 души. 

В международен план националното ни дружество дейно участва в работата 
на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец – както в не-
говите ръководни форуми, така и във важни срещи с тематичен и консултативен ха-
рактер. Активно участие взехме при разработването на Стратегията на МФЧКЧП до 
2020 г. и на други важни международни документи  и политики, включително при при-
лагането на международния закон за бедствия, стратегията за възстановяване на 
семейните връзки и други. БЧК постепенно разширява своята дейност по подпомагане 
на други национални дружества чрез споделяне на своя опит и ресурси. Задълбочава се 
работата по европейски проекти в многостранно партньорство с други дружества 
и организации. Тази година подобаващо отбелязахме и годишнините на международ-
ното движение (150 години от битката при Солферино, 90 години от създаването на 
Международната федерация и 60 години от Женевските конвенции), като продължи-
хме и националното си участие в глобалната кампания „Светът е наш. Ти си на ход“. 
Активно работихме по разпространение на международното хуманитарно право и 
на хуманитарните ценности. 

Българският младежки Червен кръст продължи своя възходящ път на развитие 
като модерна младежка организация, работеща за разпространение на хуманитарни-
те принципи и ценности и за намаляване на социалната и здравна уязвимост сред деца-
та и младите хора - факт, който го превръща в подходяща алтернатива за обществе-
на изява на младото поколение. 

Дори в тази трудна година организацията успя да мобилизира своите ресурси и 
да предприеме адекватни мерки, за да запази постигнатата организационна, финансо-
ва и функционална стабилност и продължи да реализира широк спектър от дейности, 
съответстващи на нуждите и очакванията на обществото, уязвимите групи и в изпъл-
нение на стратегическите си приоритети. 

В края на първата година на своя нов мандат с удовлетворение можем да оценим, 
че Българският Червен кръст реализира важни организационни стъпки към поетапното 
достигане на стандартите за „добре функциониращо национално дружество”, които са 
израз на волята на организацията да се развива изпреварващо, като поддържа своя об-
лик на прозрачна и демократична институция с модерна организационна култура.

Съзнаваме, че зад успешните ни дела стоят нашите доброволци, членовете на ор-
ганизацията, целият ръководен и управленски състав, нашите служители. Отправяме 
гореща благодарност към всички тях за самоотвержения труд и всеотдайния принос за 
осъществяване на значимата дейност на БЧК в помощ на хората, които имат жизнена 
потребност от нашата помощ.

Всички в организацията безкрайно ценим и получената помощ от нашите парт-
ньори от страната и чужбина – държавните институции, неправителствените орга-
низации, бизнеса, медиите и гражданите в България, международните червенокръстки 
и други организации, националните дружества и други лица и структури, които безко-
ристно ни подкрепяха през 2009 г.

Председател:
Маг. фарм. Христо Григоров

Генерален директор:
Д-р София Стоименова
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Международно движение на 
Червения кръст и 
Червения полумесец

Международен комитет 
на Червения кръст
http://www.icrc.org

Международна федерация 
на дружествата на 
Червения кръст и 
Червения полумесец
http://www.ifrc.org

186 Национални 
дружества на 
Червения кръст и 
Червения полумесец

Основни принципи

ХУМАННОСТ

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

НЕУТРАЛНОСТ

НЕЗАВИСИМОСТ

ДОБРОВОЛНОСТ

ЕДИНСТВО

УНИВЕРСАЛНОСТ

Емблема

Отличителният знак е 
червен кръст на бял 
фон, който изобразява 
обърнатите цветове на 
швейцарското знаме. 
Употребата на ембле-
мата има две основни 
функции: защитна - във 
военно време, и отли-
чителна - в мирно време, да информира за 
принадлежността към Движението.
Използването на емблемата е регламентира-
но в Женевските конвенции от 1949 г. и До-
пълнителните протоколи към тях и в специа-
лен Правилник от 1991 г., приет в рамките на 
Движението.

Четири 
Нобелови награди за мир

n 1901 г. - на Анри Дюнан - създателят 
на Червения кръст, посветил живота 
си на хуманността и облекчаването на 
човешките страдания;

n 1917 и 1944 г. - на Международния 
комитет на Червения кръст като при-
знание за хуманитарните дейности по 
време на двете световни войни;

n 1963 г. - на МКЧК и Лигата (сега Меж-
дународна федерация на дружествата 
на Червения кръст и Червения полу-
месец) по случай 100-годишнината на 
Движението.

Мисия

Българският Червен кръст е добровол-
на организация, която е част от Между-
народното червенокръстко движение и 
се ръководи от неговите основни прин-
ципи: неутралност, хуманност, безпри-
страстност, независимост, добровол-
ност, единство и универсалност.

Чрез своята мрежа от доброволци в ця-
лата страна БЧК подкрепя уязвимите 
хора в бедствени и кризисни ситуации. 
Посредством програми за обучение и 
дейности в полза на обществото допри-
нася за облекчаване и предотвратяване 
на страданието във всичките му форми, 
закриля здравето и живота и осигурява 
уважение към човешката личност.

Първото дружество на Червения кръст в 
България е основано през 1878 г. в Сли-
вен. През 1884 г. българското правител-
ство 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 Междуна-
родното движение на Червения кръст и 
Червения полумесец (МДЧК/ЧП).

Първият закон за Българския Червен 
кръст е приет от 37-ото народно събра-
ние през 1995 г. Организацията е реги-
стрирана по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел като сдружение 
за извършване на общественополезна 
дейност.
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Организационна дейност
Фундамент
Нормативна основа

В условията на динамична социално-икономическа среда и в унисон с изисква-
нията на европейското законодателство през 2009 г. успешно продължиха процесите 
по усъвършенстване на нормативната база на организацията. 

Продължи поетапното внедряване на системата за оценка на състоянието и 
дейността на областните червенокръстки организации. 

Положени бяха усилия за практическо прилагане на Етичния кодекс на БЧК - 
сформиране на Етична комисия към БЧК и приемане на Правилник за устройството 
и дейността й. 

Развити и актуализирани бяха и други вътрешно-организационни докумен-
ти, като общият им брой е 74. 

Реализиране на Политиката за развитие 
на доброволчеството

Завършена бе дейността на Експертния екип по доброволчество на БЧК 
(ЕЕД) по реализиране на финансирания от Регионалното представителство на МФЧК/
ЧП – Будапеща проект “Мини-семинари за въвеждане на съвременен доброволчески 
мениджмънт в областните ЧК организации”. Повторно финансиран заради големия си 
ефект върху постигането на устойчиви резултати за създаване на специфични моде-
ли за работа с доброволци в общността, проектът бе реализиран в нови 10 областни 
организации.

Проведени бяха 2 срещи на членовете на ЕЕД с ключови фигури на ръко-
водството и управлението на областни организации, като основна тема бе до-
броволческият мениджмънт в бедствени ситуации и изготвянето на методика и 
планове за работа със „спонтанните” доброволци в кризисни ситуации. 
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Членски състав и доброволци
Стабилизирането на броя на доброволците през последните години - около 

13 200, е израз на оптимизирането и фокусирането на дейностите по набиране на до-
броволци на базата на професионален анализ на нуждите от дейности за уязвимите в от-
делните общности и установените потребности от доброволци със специфични умения.

Потвърждава се характерната за последните години тенденция за стабилизи-
ране на броя на членовете на БЧК около оптимална цифра, с увеличение от 3,5% за 
2009 г. (145 579) спрямо броя за 2008 г. (140 716).

По-важният показател - „процент на обхват с членове спрямо населението”, 
бележи отново ръст - от 1,84% през 2008 г. на 1,90% през 2009 г. 

Организационен капацитет
•	 Дългосрочна задача на ефективната „работа на терен” е създаване на капацитет и 

осъзната нагласа на членовете на овластените общности да се борят за намаля-
ване на човешкото страдание и да се превърнат в най-важния ресурс на собстве-
ното си развитие. 

•	 Областните организации, наред с традиционните дейности по хуманитарно 
подпомагане и предоставяне на услуги, все повече поемаха функциите на об-
ществен застъпник и фактор за хуманизиране на общностите. Те се превър-
наха в иницииращи и приобщаващи общностите за разработване на местни со-
циални стратегии и създаване на местни модели на подпомагане с потенциал за 
устойчивост. 

 Благодарение на това през 2009 г. в БЧК успешно бяха реализирани 183 про-
екта по различни направления на дейност, от които 24 национални, и бяха 
подпомогнати 312 898 уязвими хора.

•	 Обучение и квалификация. Организационно–методическа помощ.
 Внедрената през 2007 г. съвременна Система за обучение и квалификация в 

БЧК, традиционните консултативни срещи на ключови фигури от Ръковод-
ството и Управлението на БЧК, редовните срещи на ЕЕД с ключови фигури от 
ръководството и управлението на областните организации, националните 
форуми на БМЧК, и т.н. намират по-нататъшно естествено продължение на 
този „консултативен” процес. Броят на обучените e 3 704 души. 

•	 Прилагане на участнически подход на планиране и подпомагане на уязви-
ми групи.

 Дейностите по програмите за хранително подпомагане на хора в неравностойно 
положение се наложиха като присъщ за местните общности в Добрич, Пазарджик, 
Панагюрище, Стара Загора и Шумен модел „хранителна банка”, който бе мултип-
лициран и в областните организации в Благоевград, Враца, Габрово, Пловдив.

 През 2009 г. са предоставени храни на над 3 100 нуждаещи се за над 38 000 лв.
•	 Прилагане на системен подход за наблюдение и оценка на структурите и 

дейностите на БЧК.
 През 2009 г. бяха подбрани и оценени 6 областни структури - червенокръстките 

организации в Благоевград, Варна, Враца, Монтана, София–област и Ямбол. 
По този начин в края на 2009 г. експертният екип вече бе реализирал оценка на 
65% от структурите на това организационно ниво за тригодишен период. 

Отчетно-изборна кампания (2008/2009 г.) 
и отчетна кампания (2009/2010 г.)

През 2009 г., в съответствие с Устава на БЧК, се проведе отчетно-изборна 
кампания на областно и национално ниво. 

На национално ниво, на първата сесия на 64-то Общо събрание, бяха избрани 
председател и заместник-председатели на БЧК, членове на НС на БЧК и на Национал-
ната контролна комисия, а също така и членове на Етичната комисия. 
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Социално-здравна политика
Социални дейности и услуги

Социалните дейности и услуги продължиха да се утвърждават като приоритетни 
за организацията. Основната им цел бе да допринесат за облекчаване на социално-ико-
номическото положение на най-нуждаещите се лица и общности от българското обще-
ство. Чрез хуманитарното подпомагане и социалните услуги да се даде възможност да 
се преодолеят предизвикателствата и да се повиши капацитета на уязвимите за спра-
вяне с ежедневните им проблеми.

Хуманитарно подпомагане
През 2009 г. БЧК отново реализира програма “Разпределяне на храни от 

интервенционните запаси на Европейския съюз”. В 329 раздавателни пункта на 
234 783 бенефициенти бяха предоставени общо 7 535 817 кг хранителни проду-
кти - брашно, ориз, захар и макаронени изделия. Нераздадените хранителни продукти 
бяха предоставени на 506 нуждаещи се социални и здравни институции. 

Парично подпомагане
Фонд “Милосърдие” е най-старият действащ фонд към БЧК, който е създаден 

с постановление на Министерския съвет №46 от 26.09.1989 г. През 2009 г. със сумата 
36 603 лв. бяха подпомогнати 256 нуждаещи се граждани.

Социални услуги
БЧК притежава лиценз от Агенцията за социално подпомагане за предоста-

вяне на 12 вида социални услуги за деца и възрастни.
•	 Дневни центрове за възрастни хора в Пловдив и Перник - предоставят соци-

ални и здравни услуги на 150 самотни възрастни хора и спомагат за тяхната со-
циална адаптация.

•	 Домашен социален патронаж – осигурява топла храна, битово обслужване и 
закупуване на продукти и лекарства на 56 души в Смолян. Финансиран е от об-
щина Смолян.

•	 Обществен социален патронаж - дейност, осъществявана предимно от до-
броволци, които предоставят хранителни продукти, облекло, безплатни лекар-
ства на 150 самотни възрастни и хронично болни хора в над 50 населени места 
в Кюстендилска област и на 50 самотни възрастни хора в Кърджали, като им по-
магат да преодолеят социалната изолация. Дейността е финансирана изцяло от 
Холандския ЧК.

•	 Диспечерски гарови служби за обслужване на трудноподвижни лица в железо-
пътните гари на София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. На 1 876 души са 
оказани 7 486 услуги.

•	 Трапезарии – предоставят топла безплатна храна на 511 социално слаби лица 
в София, Пазарджик, Бургас, Панагюрище, Пловдив, Самоков. Финансират се от 
МТСП, Германския ЧК, местните власти и от собствени средства на БЧК.

•	 Бюра за социални услуги в София, Пловдив и Стара Загора за осигуряване на 
детегледачи и болногледачи. В тях се осъществява и практическо обучение на 
студенти и се предоставят технически помощни средства на нуждаещи се граж-
дани. 

•	 Бюро за домашни помощници и социални асистенти в Пазарджик - 27 обуче-
ни домашни помощници и социални асистенти се грижат за 60 души.

•	 Клубове на пенсионера – 7 клуба в 5 общини на Кюстендилска област осъщест-
вяват разнообразни дейности и услуги, базирани на интересите на общността и 
спомагат за реинтеграцията на възрастните хора.

•	 Социални магазини в Пазарджик и Стара Загора – в тях на ниски цени пазаруват 
социално слаби граждани и многодетни майки.

•	 Дом за стари хора в Кърджали – предоставя на 22 домуващи добри битови ус-
ловия, храна, облекло и квалифицирани медицински грижи, социални контакти и 
психо-социална подкрепа. Фининансиран е от държавния бюджет. 

•	 Хоспис стационар “Червен кръст” - Кърджали – разполага с 11 специално обо-
рудвани стаи и осигурява обгрижване и рехабилитация на 19 лежащоболни лица.

•	 Социално - консултативна дейност – на 1 030 души в Смолян и Пловдив са пре-
доставени безплатни социални и здравни консултации на уязвими граждани.

Програма „Домашни грижи“
Предоставяне на социално-здравни грижи по домовете на 

хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
•	 През 2009 г. центровете „Домашни грижи” в Благоевград, Мон-

тана, Пловдив, Варна, Ловеч и София предоставиха подкрепа на 
301 пациенти над 65-годишна възраст. Осъществени са 9 050 посе-
щения от медицински сестри и 24 683 посещения от домашни помощници. Перио-
дично се обучават доброволци към програмата, които се включват при обгрижва-
не на пациенти и капацитетът на центровете се повишава.

 Издадено бе учебно помагало “Семейна медицинска сестра”, съставено от пред-
ставители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

•	 Компонент “Повишаване информираността на обществото по проблемите 
на възрастните хора и лобиране за техните права”.

 Реализира се в Пловдив, Монтана, Благоевград, Ловеч, Смолян, Русе, До-
брич, Шумен, Търговище и Враца. С оглед разширяване дейността в съседни 
общини бяха организирани обучения за нови доброволци и привличане на нови 
партньори. 21 нови общини се присъединиха към дейността по проекта, а 86 
нови възрастни доброволци бяха обучени. Организирани бяха 18 кръгли маси за 
обсъждане на въпроси, свързани с проблемите на възрастните хора по места и 
последващи действия за тяхното разрешаване.



6

•	 В Пловдив, Враца, Добрич и Благоевград се реализира проект “Баба и дядо 
за децата от социални институции”, финансиран от Австрийския ЧК. Цел на про-
екта: доброволците от третата възраст предават опита, знанията и уменията си 
на децата, които не са имали възможността да общуват с баба и дядо. Те ги за-
познават с българските обичаи и традиции и създават устойчиви емоционални 
връзки между поколенията. 54 възрастни доброволци работиха със 139 деца 
от 6 дома. 

•	 Дейности на национално ниво:
o Изработена бе Платформа на БЧК за работа с възрастни и/или пенсиони-

рани хора, чиито приоритети са: изграждане на положителен образ на 
възрастните хора в обществото; подобряване качеството им на живот чрез 
предоставяне на адекватни социални и здравни услуги; изявяването им 
като застъпници за своите права.

o Европейският ден на солидарността и сътрудничеството между поколени-
ята бе отбелязан с провеждане на Втората национална конференция в под-
крепа на възрастните хора на тема ‘’Солидарност между поколенията – за 
едно по-добро общество”.

o Организирана бе кръгла маса за представяне на дейностите и постигнатите 
резултати по проекта “Баба и дядо за децата от социални институции”. 

o Представители на БЧК участваха в три междуведомствени групи – Комитет 
за наблюдение на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
работна група за изработване на Национална стратегия за активно старее-
не и Междуведомствена група по демографските проблеми.

•	 Дейности на международно ниво:
o През 2009 г. БЧК беше приет за пълноправен член на Европейската плат-

форма за възрастни хора (AGE). Целта на AGE e да бъдат защитени интере-
сите и правата на възрастните хора в ЕС и да се повиши информираността 
за техните проблеми.

o Задълбочената и системна работа на БЧК по отношение на възрастните 
хора бе представена пред другите национални червенокръстки дружества 
по покана на Европейския офис в Брюксел.  

o Продължи и партньорството на БЧК в международната мрежа от организа-
ции, работещи по проблемите на възрастните хора SEVEN. Това даде въз-
можност за обмен на добър опит и практики между доброволци от страни-
те - членки на ЕС. 

Първа долекарска помощ (ПДП)
БЧК продължи да утвърждава своето лидерско място в обществото като ос-

новен партньор на държавата в областта на ПДП. 
Дейността се разви в следните основни направления:

•	 Превенция на пътнотранспортния травматизъм и повишаване на пътната 
култура на обществото
БЧК е дългогодишен партньор на държавата и неправителствените орга-

низации, имащи отношение по въпросите на безопасността на движението. Ор-
ганизацията ни е постоянен член на Държавно-обществената консултативна ко-
мисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБ-
ДП) към Министерския съвет, където със свои експерти участва при изработването 
на важни нормативни документи и дава становища по въпроси, свързани с пътната 
безопасност. 

o Обучение на служители от Пътна полиция. Проведен бе поредният курс, 
в който взеха участие 22 инспектори, с които общият брой на обучените 
през последните три години нарасна на 109. Тези кадри получават сери-
озна методическа подготовка по първа помощ, която им позволява да се 
утвърдят като организатори на тази дейност в областните дирекции на МВР.

o Участие в организацията и провеждането на трите кръга на Републикан-
ския шампионат по приложно колоездене, организиран от СБА под над-
слов “Младежта за безопасност на движението”. Домакини на събити-
ето през 2009 г. бяха ОблС на БЧК - Русе, Стара Загора (Казанлък) и Бургас 
(Приморско), които организираха изпитите по първа помощ и отличиха с 
награди най-добрите. 

o Участие в традиционната Национална ученическа викторина по безо-
пасност на движението, организирана от МОН и Националния дворец на 
децата. През 2009 г. тя се проведе в гр. Враца с активното съдействие на 
Секретариата на областната организация и на доброволците на БМЧК.

o Участие в третото Национално състезание „Най-добър автобусен шо-
фьор на годината”. 

o Участие в дейността на Националния дарителски фонд за подпомагане 
на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. През 2009 г. 
със сумата от 24 400 лв бяха подпомогнати 42 деца от цялата страна.

o Организиране на “открити уроци по пътна безопасност” за най-малките 
ученици от 1 до 4 клас в цялата страна. 

o Провеждане на обучение по ПДП на кандидатите за водачи на МПС - в 
51 кабинета на БЧК бяха проведени 5 508 курса и бяха обучени по първа 
помощ 80 057 бъдещи шофьори.

o За повишаване квалификацията на преподавателските кадри по първа по-
мощ бяха организирани 3 „открити урока по първа помощ“ и бяха обуче-
ни 160 лектори и служители на БЧК. 

o Курсове по ПДП на работното място. Те стават все по-популярни сред об-
ществеността и все по-търсени от работодателите. През 2009 г. са обучени 
1 485 служители на фирми и ведомства.

o През 2009 г. БЧК получи лиценз от Европейския референтен център по 
първа помощ на МФЧК/ЧП в Париж за курса по оказване на първа по-
мощ на деца до 8-годишна възраст, за учители, родители, детегледачи 
и за курса по първа помощ на работното място. 

o Популяризиране на обучението по ПДП сред широката общественост. За 
седми пореден път през септември 2009 г. БЧК отбеляза Световния ден на 
първата помощ, който премина под мотото „Първа помощ за хуманност”. 
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Промоция на доброволното кръводаряване
Задачите на БЧК по доброволното и безвъзмездно кръводаряване произтичат от 

Закона за БЧК и Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и изискват ак-
тивна и системна работа сред различни целеви групи в общността. Съгласно действащо-
то у нас законодателство БЧК участва в промоцията на кръводаряването. 

През 2009 г. продължи утвърждаването на успешните форми за популяризиране 
на доброволното кръводаряване, като основните акценти в нашата работа бяха:
•	 Промоция на доброволното кръводаряване:

o повишаване информираността на населението за ситуацията в страната и 
за значимостта на доброволното и безвъзмездно кръводаряване;

o привличане и задържане на доброволни кръводарители;
o издигане престижа на доброволния и безвъзмезден кръводарител.

През 2009 г. по инициатива на БЧК, съвместно с МЗ и НЦХТ, за шести пореден път 
бе отбелязан 14 юни – Световният ден на доброволния кръводарител. Той премина 
под надслов “Кръвта е подарък за живот. Благодарим Ви!” На тържествена церемо-
ния, състояла се в сградата на НЦТХ, с почетен плакет и грамота бяха отличени 10 от 
най-изявените доброволни кръводарители в страната. 
•	 Изграждане на позитивно отношение към донорството и в частност към до-

броволното кръводаряване сред младите хора: 
o образование и интегриране на ценности като респект, хуманност и взаимо-

помощ сред подрастващите и младите хора;
o работа с 18-годишните младежи за предоставяне на актуална инфор-

мация за доброволното кръводаряване, последвано от организи-
рането на конкретни кръводарителски акции в училищата в София, 
Плевен, Ст. Загора, Бургас и др. През 2009 г., по време на студентските 
кръводарителски кампании, кръв са дарили 1 276 студенти.

Промоция на здравето
Усилията на БЧК през 2009 г. бяха насочени към предоставяне на здравни зна-

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

филактични дейности предимно срещу негативните фактори в начина на живот, които 
определят в голяма степен развитието на някои заболявания като: тютюнопушене, 
злоупотреба с алкохол и наркотични средства, нерационално хранене, безраз-
борни сексуални връзки и др.
•	 В 109-те клуба на здравето в цялата страна бяха организирани 3 260 различни 

здравно-просветни инициативи - лекции и беседи с известни здравни специали-
сти, младежки здравни лектории и викторини и др. Особено активни бяха клубо-
вете на здравето в Ямбол, Стара Загора, Бургас, София и др. 

•	 По случай Международния ден на сестринството – 12 май, БЧК участва в номи-
нациите за най-добра медицинска сестра. Определена е и специална награда за 
медицинска сестра на БЧК, която освен висок професионализъм е проявила и ху-
манно отношение в други общественозначими прояви. Конкурсът се организира 
от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, на коя-
то БЧК партнира при изготвянето на учебни помагала, предназначени за подго-
товка на медицинските сестри и осъществяване на допълнителна квалификация.

•	 Профилактика на новия грипен вирус А/Н1N1/.
 Важен здравен проблем за страната ни в началото на 2009 г. бе новият грипен 

вирус А/Н1N1/. На базата на утвърдените от МЗ указания за борба с патогенния 
грипен вирус своевременно бяха изпратени до всички ОблС на БЧК конкретни 
мерки и съвети за предпазване на хората от евентуално заразяване, като перио-
дично информацията се актуализираше.

•	 Превенция на туберкулозата.
 През 2009 г. БЧК участва в програмата „Подобряване контрола на туберкуло-

зата в България” - компонент 4 „Ограничаване разпространението на тубер-
кулозата сред лицата, употребяващи наркотици, лицата с алкохолна зави-
симост, деца на улицата, бежанци и лица, търсещи убежище”. Тя бе финанси-
рана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. В програмата 
участват областните съвети на БЧК в Кюстендил и Русе и Бежанско-мигрантската 
служба на БЧК.

•	 Промоция на здравето чрез изданията на 
БЧК. Активна роля изиграха вестниците “Здраве” 
и “Черноморски фар”. Те информираха широката 
общественост за актуални проблеми на здравна 
тематика.

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. 
Екипите от специалисти, предимно лекари, психолози, 
юристи и др., предоставят важна и необходима психо-
логическа подкрепа при кризисни ситуации, гаранти-
раща анонимността на гражданите. В настоящия етап 
телефонните служби са три: в Пловдив, София и Ям-
бол. 
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Бежанско-мигрантска 
служба

Бежанско-мигрантската служба на БЧК продължи и през 
2009 г. да работи за осигуряване на социална защита и подпо-
магане на бежанци и мигранти от уязвими групи, пребиваващи 
в Р България.

Подпомогнати през отчетния период са 1 263 лица, 
търсещи убежище, бежанци и мигранти.

•	 Като основен партньор на Държавната агенция за бежанците /ДАБ/ при МС БЧК 
участва активно в Изпълнението на Националната програма за интеграция 
на бежанците 2008 - 2010 г. /НПИБ/ 

•	 Финансиране на дейността на БМС.
 Дейността на БМС продължи да се финансира основно със средства, пре-

доставени от Върховния комисар за бежанците към ООН по проект „Защита 
и интеграция на бежанците в България“. За 2009 г. предоставената сума бе 
136 139 лв. По споразумението за сътрудничество с ДАБ при изпълнение 
на НПИБ през 2009 г. бяха предоставени 39 568 лева, с които бежанците за-
плащат наеми и режийни разноски. По проекта с Министерството на здра-
веопазването „Превенция на туберкулозата сред лица, търсещи убежище и 
бежанци“ и финансиран от Глобалния фонд за борба с ХИВ/СПИН, малария и 
туберкулоза бяха получени средства в размер на 42 933 лева.

Работата на БЧК в полза на бежанците и мигрантите се осъществи в следните 
направления:
- Интеграция на новопризнати бежанци - подпомагане чрез социални кон-

султации, финансова помощ за период до 10 месеца след получаването на ре-
шението за предоставяне на закрила, както и за времето на езиково или про-
фесионално обучение; за намиране и наемане на квартира; лекарска помощ и 
лечение, както и психологични консултации; заплащане на здравни осигуров-
ки; допълнително обучение по български език за децата, предоставяне на учеб-
ници и учебни помагала, финансова помощ и други; подпомагане на уязвими 
групи – сами родители с деца, хора с увреждания, хронично болни, многодетни 
семейства, трайно безработни, възрастни; организиране на летен детски лагер 
с интензивно изучаване на български език за деца на бежанци и български деца 
от социално слаби семейства. 

- Подпомагане и развиване на капацитета на организации на бежанските
 общности - Съвет на жените бежанки и Етиопско земляческо дружество.

През 2009 г. усилията на БМС бяха съсредоточени главно към подготовка на 
организациите за самостоятелно функциониране като структури на гражданското 
общество. Представители на двете организации участваха в обучителни семинари 
по въпроси, свързани с работата в екип, планиране, разработване и изпълнение на 
проекти по Европейски фондове, източници за фондонабиране, изработване на фо-
донабирателни стратегии и др. 

От 2009 г. Съветът на жените бежанки работи самостоятелно по проект, финан-
сиран от ВКБООН, като БЧК предоставя безвъзмездно офис и оборудване. БМС оказа 
подкрепа и на Етиопското земляческо дружество, което подпомогна общо 279 бежа-
нци и мигранти, предимно от Африка, чрез консултации, предоставяне на хуманитар-
на помощ, насочване към институции, превод и др.

- Оказване на хума-
нитарна помощ на 
лицата, търсещи 
убежище, задържа-
ни на границата.
През 2009 г. про-

дължи сътрудничеството 
с Националната служба 
“Гранична полиция” към 
МВР. С оглед подобряване 
на условията на живот на 
задържаните се предоста-
ви хуманитарна помощ на 93 лица - храна, санитарни материали, дюшеци, одеяла, 
дезинфектанти и др.

- Работа с мигранти.
Предоставяха се хранителни пакети и еднократна помощ от фондонабирател-

ни средства на БМС, както и безплатна медицинска, психологична и психиатрична 
помощ. 

С присъединяването на България към Европейския съюз се увеличи броят на 
чужденците, които желаят да се установят в страната с цел трудова реализация. В 
дългосрочен аспект това поражда необходимост от специфични услуги и дейности, 
които да отговарят на нуждите (включително и хуманитарни) на мигрантите и техните 
семейства, както и на обществото като цяло. 

Съгласно подписаното споразумение за сътрудничество с дирекция “Миграция” 
към НС “Полиция” при МВР, БЧК в лицето на БМС получи достъп по съответния ред за 
посещения на дома за настаняване на чужденци с наложени принудителни админи-
стративни мерки по Закона за чужденците в България с цел оказване на хуманитарна 
помощ, консултиране, както и издирване членове на семейството на задържани. 

- Сътрудничество с държавни и неправителствени организации на нацио-
нално ниво.
В областта на закрилата и подпомагането на бежанците работата на БЧК се осъ-

ществяваше в тясна връзка и взаимодействие с редица държавни институции (Дър-
жавната агенция за бежанци и нейните териториални поделения, Агенцията по зае-
тостта, МЗ, МВР, МТСП), местни структури (общинските дирекции “Социално подпо-
магане”) и неправителствени организации - 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 програ-
ма за интеграция на бежанците допринесе за засилване на взаимодействието между 
структурите на ДАБ и БЧК. 

През 2009 г. БЧК, като един от основателите на Българския бежански съвет, ак-
тивно участваше в инициативите по проекта с Холандския съвет за бежанци, финан-
сиран от програма МАТРА на МВнР на Холандия.

- Сътрудничество на международно ниво.
Една от основните цели на международните контакти на БМС продължи да 

бъде търсенето на възможности за съвместна работа по проекти с партньори – чле-
нове на Платформата за червенокръстко сътрудничество в областта на миграцията 
и бежанците (PERCO) и Европейския съвет на бежанците и изгнаниците (ECRE). Като 
партньор на Австрийския ЧК успешно завършихме участието си в проект, финанси-
ран от Европейския бежански фонд “Грижа за психичното здраве на лицата, търсещи 
убежище в страните от ЕС”, а също и в проект на Шведския Червен кръст “Инициатива 
на Европейските национални дружества на ЧК за доброволно завръщане на бежанци 
и мигранти”, по който партньори са Датският ЧК, Швейцарският ЧК, Британският ЧК, 
Германският ЧК и БЧК. 
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Подготовка и помощ 
при бедствия
(Мениджмънт на бедствията)

Приоритетите на БЧК в дейността по подготовка и оказване на помощ 
при бедствия бяха свързани с повишаване капацитета на организацията за 
адекватна реакция при възникващите все по-често бедствени ситуации и по-
добряване на материалната база чрез привеждането ú в състояние на готов-
ност за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи (БАК).

Дейности по подготовка за реакция при БАК. 
Превенция на риска

В ролята си на дългогодишен партньор на държавата Българският Червен 
кръст активно участва в разработването и актуализирането на Националния 
план за защита на населението при бедствия. В изпълнение на чл. 18 от Закона 
за защита при бедствия организацията участва активно в изработването на На-
ционална програма за защита на населението при бедствие.
•	 Актуализирани бяха основни документи, регламентиращи дейността.
•	 За по-ефективна подготовка за действие при БАК и в съответствие с пре-

поръките на МФЧК/ЧП бе разработен “Прогнозен план на БЧК за действие 
при бедствия”.

•	 Изграден е електронен регистър на доброволците и щатните служители, 
взели участие в национални и международни обучения, 

•	 Следвайки актуалните тенденции на МФЧК/ЧП и доказаната необходи-
мост от предоставяне на психосоциална подкрепа на пострадалите при 
БАК, в сътрудничество с референтния център на МФЧК/ЧП по психосо-
циална подкрепа, БЧК продължи да разширява обученията и да прилага 
наученото по първа психологична помощ и психосоциална подкрепа в ус-
лугите за бедстващото население. Пример за такава подкрепа през измина-
лата година бе тежкият инцидент в местността “Бакаджик” край Ямбол, където 
загинаха 17 души. Екип на ОС на БЧК-Ямбол оказа първа психологична помощ 
на пострадалите и свидетелите на трагедията.

•	 Разработен и издаден беше осъвременен наръчник по „Първа психологична 
помощ и психосоциална подкрепа при бедствен стрес”.

•	 Сформирани са 12 доброволни екипа за работа при БАК - ДЕРБАК (2 нацио-
нални и 10 областни). Актуализирана бе базата данни за действащите ДЕРБАК, 
което дава възможност да се проследят процесите на развитие и подготовка на 
доброволните екипи и степента на тяхната готовност за реакция при бедствия. 

Изграждане и укрепване 
на човешкия капацитет и ресурси
•	 Организирани бяха обучения, семинари и курсове за служители и добро-

волци на организацията.
•	 За повишаване капацитета на организацията при подготовката на екипи за кри-

зисни ситуации и въз основа на направен анализ бяха привлечени и обучени 
нови доброволци-психолози. Към края на 2009 г. организацията разполага 
общо със 60 доброволци-професионалисти към областните съвети на БЧК.

Привеждане на материалната база в състояние 
на готовност за работа при БАК

Продължи работата по постоянно поддържане на Централната складова база 
– Лозен и междуобластните складови бази – Русе, Добрич и Бургас в състояние на 
готовност. След направена оценка на складовите наличности беше закупено имуще-
ство от първа необходимост на стойност 50 000 лв. за попълване на бедствения ре-
зерв. Беше монтиран и пуснат в експлоатация стационарен генератор за аварийно 
електрозахранване на първия и втория етаж на административната сграда на НС на 
БЧК в случай на БАК.

Координация и сътрудничество с партньори. 
Участие на БЧК в национални и международни прояви
•	 Продължи доброто партньорство с държавните институции и неправителстве-

ни организации. Наши представители редовно участват в заседанията на Меж-
дуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Подписа-
ни бяха споразумения за сътрудничество и взаимодействие с Министерството 
на отбраната и Министерството на вътрешните работи (ГД “Пожарна безопас-
ност и спасяване”).
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•	 Продължи участието на представители на БЧК в регионални, национални и 
международни учения, семинари и срещи, като:
- пълномащабно национално учение за АЕЦ Козлодуй - „Защита 2009”;
- военноморско учение „Бриз 2009”;
- ученически състезания за работа при бедствия;
- съвместно участие със силите и средствата от Единната спасителна систе-

ма от област София в учение при извършване на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи след възникване на силно земетресе-
ние и др.

•	 Щатни служители и доброволци – членове на ДЕРБАК участваха в обучения, 
семинари, учения и курсове, организирани от МФЧК/ЧП, МКЧК и Европейския 
офис на ЧК/ЧП:
- курсове по пречистване на вода (два в Македония), организирани от Ав-

стрийския Червен кръст и МФЧК/ЧП;
- годишни срещи на координаторите по управление на кризи и по пробле-

мите на глобалното затопляне (Сутоморе, Черна гора и Белград, Сърбия).
- работни срещи на координаторите по бедствия от НД на страните-членки 

на ЕС (Брюксел).

Планинска 
спасителна служба

Спасителна дейност
През 2009 г. ПСС работи с участието на 600 доброволни спасители и 42 

щатни планински спасители, организирани в 32 спасителни отряда. Оказана е 
помощ на 1 430 души, от които 879 са откарани в болница с тежки увреждания. 
Проведени са 51 спасителни акции с участието на 482 планински спасители и 
е оказана помощ на 52 пострадали, а 44 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 про-
цеси в планините, слаба физическа подготовка, неподходяща екипировка и т.н.

Учебна дейност
През 2009 г. в ПСС се изпълняваше предвидена-

та годишна учебна програма в съответствие с налич-
ните финансови средства. Общо за годината 9 души 
придобиха звание “планински спасител”, 4 души - “ин-
структор по планинско спасяване”, 397 спасители са 
участвали в специализирани занимания за атестация.

Профилактична дейност
ПСС поддържа активни контакти както с цен-

тралните, така и с областните медии. Осъществени са 
около 2 000 предавания с участие на специалисти от 
ПСС, публикувани са над 500 материала, проведени са 
много пресконференции и целеви срещи с журнали-
сти по актуални въпроси. Ежедневно се актуализира 
страницата на ПСС в Интернет [http:/pss.bg] с инфор-
мация за оперативната обстановка в планините, с 
много съвети, препоръки и друга полезна информа-
ция. През зимния сезон дневно тя се посещава от по-
вече от 5 000 потребители.

Организационна дейност
Дейността на ПСС се ръководи от УС на ПСС 

и дирекция „ПСС” при НС на БЧК. Разшири се взаимодействието със стопаните на 
планински терени и обекти, както и с новите национални паркове, ски-центрове, съ-
оръжения. На договорна основа се осъществява ежегодното сътрудничество с дру-
жествата „ЮЛЕН” АД на Банско, „БОРОСПОРТ“ АД на Боровец, туристически фирми от 
ЧЕПЕЛАРЕ, „ПАМПОРОВО“ АД, ДОБРИНИЩЕ, „РИЛА СПОРТ“, „ВИТОША СКИ“ и други по-
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малки спортно-туристически 
субекти.

През 2009 г. беше беше 
назначен нов директор на ди-

рекция ПСС – Кирил Русев. Об-
щото делегатско събрание на ПСС 
избра и нов Управителен съвет с 
нов председател – доц. д-р Олег Чо-

лаков. Приети бяха и насоки за дей-
ността през следващите 5 години.

Добри резултати дава  въ-
ведената 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 про-

дукт на големите застрахователни компании. През 2009 г. от общия брой на пострада-
лите в планините, на които ПСС е оказала помощ, около 68% са били със застраховка. 

Международна дейност
Представители на ПСС участваха редовно в годишните работни съвещания на 

международната организация по планинско спасяване – ИКАР. Обсъждани и прила-
гани са редица новости в областта на планинската медицина и „земното” спасяване. 
Водачи на спасителни кучета взеха участие в специализирани курсове във Високите 
Татри - Словакия, за работа при лавинни нещастия.

Финансово осигуряване на дейността
Планинското спасяване е скъпо струваща дейност. В рамките на БЧК ПСС 

има утвърден вътрешен годишен бюджет. Поради недостига на финансови сред-
ства се покриват само най-приоритетните потребности относно аварийно-спасител-
ната и учебната работа. Изостават снабдяването и ремонтът на материално-техниче-
ската база, екипировката и съоръженията на ПСС.

През отчетния период продължи реконструкцията и модернизацията на най-
старата база на ПСС - „Алеко“ на Витоша. След завършване на базата, тя ще бъде из-
ползвана изцяло за аварийно-спасителната работа на Витоша и като централна учеб-
на база на Учебния център на ПСС за цялата служба. 
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Водноспасителна 
дейност

През 2009 г. Водноспасителната служба (ВСС) фокусира дейността си върху:
- обучение на водноспасителни кадри;
- профилактична дейност сред учениците и гражданите;
- оказване на методическа помощ за организиране на водноспасителната 

дейност;
- международна и спортна дейност.

В цифри дейността е показана в таблицата:

Показатели Брой

Спасени 2 713

Обучени водни спасители:
–  на басейн – 768
–  на открити води - 294

1 056

Заверени талони:
–  за басейн – 916
–  за море - 1 211

2 127

Обучени по “Водноспасителен минимум” 55 841

Обучени в курс “Млад спасител” 178

Дружества на водните спасители 32

Брой членове на дружествата 1 081

Публикации в медиите 484

Основни нормативни документи, регламентиращи дейността на ВСС, са 
Законът за БЧК и Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването 
на водните площи, която е изработена в сътрудничество с Министерството на 
здравеопазването (ДВ, бр.65/31.07.1996 г.). Работна група от специалисти по водно 
спасяване и представители на различни министерства и ведомства изготвиха проект 
за нова Наредба, който официално бе предложен на Министерството на здраве-
опазването за последващи процедури по съгласуване и внасяне за приемане в 
Министерския съвет. 

Воден травматизъм
Според статистиката броят на спасените от удавяне за 2009 г. е 2 713 

души, а броят на удавените – 108, от които 12 деца.
В охранявани зони за годината има 7 удавяния, от които 3 на плувни ба-

сейни и 4 на море. 
Съотношението между броя на спасените (2 713) и удавените (108) е 25:1, кое-

то е показател, илюстриращ ефекта от работата на Водноспасителната служба. 
Липсата на финансов ресурс или интерес за разкриване на охраняеми къпални 

места, неспазването на забранителните знаци, къпането на неохраняеми места, не-
добрата плувна култура и слабият родителски контрол са основните причини за во-
дните инциденти в страната. През изминалата година повече от половината морски 
плажове (официални 202) останаха неохраняеми, въпреки откритите писма на БЧК до 
медиите и съответните институции, алармирайки за сериозния проблем.

Подготовка и квалификация на кадри
През 2009 г. бяха проведени 53 курса за спасители на плувни басейни (с 5 

курса повече от 2008 г.) и 34 курса за спасители на открити води (с 12 курса повече 
от 2008 г.). Бяха обучени 1 056 водни спасители (в сравнение с 2008 г. - 39 повече). 
По традиция най-голям брой кадри подготвиха Националната спортна академия, об-
ластните организации на БЧК-Варна, Бургас и София. Добри са резултатите и на БЧК-В. 
Търново. Големият брой обучени спасители за басейни през 2008 и 2009 г. осигуряват 
на този етап необходимия брой водноспасителни кадри за басейните в страната. Уве-
личава се интересът и към курсовете за открити водни площи и море и през 2009 г. 
недостигът на спасители, желаещи да работят по Българското черноморие, не е тол-
кова голям. Остава обаче слабият и неефективен контрол по спазването на наредбата 
и значителният брой неохранявани морски плажове през летния сезон.

Проведен бе и курс “Спешна помощ при водни инциденти” с 11 лекари и меди-
цински сестри, а 5 души успешно завършиха курс за инструктори по водно спасяване.

Съвместно с дирекция ППБ в гр. Кресна, на р. Струма, бе проведен тренировъ-
чен курс “Търсене и оказване на помощ в бързотечащи води и работа при наводне-
ния”, надграждащ обучението за вече създадените екипи на Бургас, Смолян, Ви-
дин, Русе, Добрич, София и Варна. Във Варна доброволният екип за действие при 
наводнение към ВСС взе участие в мащабно учение на НАТО ”Бриз 2009”. 
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Профилактична дейност
Специалистите по водно спасяване на областните секретариати на БЧК взеха 

участие в работата на 121 областни и общински комисии по водно спасяване, като 
инспектираха водните площи в областите и даваха необходимите препоръки за тях-
ното обезопасяване. 

През юни се проведе и традиционната седмица на водното спасяване с прес-
конференции на национално и областно ниво, демонстрации на техники за спасява-
не, много публикации и материали в пресата.

По проекта “Ние и водата”, финансиран от постоянната комисия за децата, 
младежта, спорта и туризма към Столичния общински съвет, бе проведен курс “Млад 
спасител” с 30 деца в НУЦ на БЧК–Созопол и бе отпечатана учебна книжка като пома-
гало за децата, преминаващи програмата “Водноспасителен минимум” в училищата.

Обновено и издадено бе “Ръководство за превенция на водния травматизъм” и 
програми-листовки за учениците.

В профилактиката на водните инциденти ВСС получи подкрепа от представите-
ли на МЗ, МВР, МОМН, дирекция “Концесии” към МРРБ, МФВС, Столична община и др.

Международна и спортна дейност
ВСС е член на ILSE от 1967 г. и има свои представители в борда на директорите 

и комисиите към федерацията.
През 2009 г. представители на ВСС взеха участие в годишната работна среща на 

комисиите към Международната федерация по водно спасяване – клон Европа (ILSE) 
и в борда на директорите. Обсъдени бяха въпроси, свързани с приравняване на стан-
дартите, методите и техниките на спасяване в различните страни; медицински въпро-
си, свързани с реанимация при водни инцидентни, организацията и правилника за 
международните шампионати по водно спасяване, екипировка за спасяване и др. 

Българският национален отбор участва в Открития шампионат на Герма-
ния по водно спасяване. Българските представители подобриха личните си пости-
жения и добиха опит в подготовката си за световното първенство в Египет през 2010 г. 

Във В. Търново бе проведен традиционният национален турнир по водно 
спасяване.

В началото на октомври 2009 г., в НУЦ на БЧК-Созопол се проведе официално 
честване на 45-годишнината от създаването на ВСС към БЧК. Наградени бяха деятели 
от всички области със значим принос за развитието на водноспасителната дейност.
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Международно 
сътрудничество

На фона на динамичната международна и вътрешна обстановка 2009 г. 
беше много активна в областта на международното сътрудничество на БЧК - с 
над 73 участия на български представители в мероприятия в чужбина и над 10 по-
сещения в БЧК от представители на други национални дружества и компоненти на 
Движението. 

БЧК активно участва в международните форуми на Движението и тематични 
и регионални форуми, при изработването на Стратегия 2020, в Уставните срещи на 
Международното движение. 

Двустранно сътрудничество 
с други национални дружества

БЧК има подписани договори за сътрудничество и споразумения за осъществя-
ване на конкретни проекти с над 20 национални дружества на ЧК/ЧП - Германския 
ЧК (развитие на здравни политики и младежки обмен), Италианския ЧК (социално-
здравни дейности, превенция на рисково поведение, и в частност - на наркомании), 
Испанския ЧК (в сферата на организационното развитие и особено в развитието и 
прилагането на Политиката по доброволчество на БЧК). На областно ниво традицион-
но и ефективно е сътрудничеството с клонове на Германския и Австрийския Чер-
вен кръст. Общо 20 областни организации на БЧК си сътрудничат с клонове на 
други национални дружества.

Съвместната дейност между БЧК и Холандския Червен кръст на национално 
ниво през 2009 г. премина в практическо сътрудничество на областно ниво между 
четири областни структури от всяка страна. 

Представители на Червения полумесец на Таджикистан се запознаха с опита 
ни и проявиха силен интерес към младежката организация на БЧК и развитието на 
доброволчеството. БЧК отпусна собствени средства за финансиране на проект на 
Червения полумесец на Таджикистан.

БЧК продължи традиционно добрите си взаимоотношения с националните 
дружества от страните в Източна Европа, като чрез участие в партньорски срещи и 
експертни визити се обсъдиха възможности за развитие на сътрудничеството със 
страните от региона чрез съвместни програми, както и чрез многостранни програм-
ни партньорства. Опитът на БЧК е високо ценен от червенокръстките дружества от 
Източна Европа, като представители на организацията помагат с експертиза на парт-
ньорски национални дружества като Украинския, Арменския ЧК, ЧК на Молдова, Бе-
ларус и др.

Беларуският Червен кръст прояви интерес към организационното развитие, 
доброволческата служба, дейността по подготовка и помощ при бедствия, фондона-
бирането, младежките дейности на БЧК и др. Представителят на Украинския Червен 
кръст прояви интерес към дейността на БЧК по оказване на първа помощ, подготов-
ка и помощ при бедствия, водно спасяване, фондонабиране и др.

По време на кризата в ивицата Газа БЧК предостави собствени средства в отго-
вор на спешния международен апел на Федерацията за подпомагане на жертвите на 
въоръжения конфликт.

Регионално сътрудничество на Балканите
Във връзка с действащите програми за трансгранично и регионално сътрудни-

чество на областно ниво посещения в България осъществиха представители на Ру-
мънския Червен кръст. Областните организации на Гръцкия Червен кръст-Ксанти 
и БЧК-Смолян разработиха и кандидатстваха със съвместен проект в сферата на под-
готовката за бедствия и кризи по програмата за европейско териториално сътрудни-
чество Гърция - България 2007 – 2013.

Сред другите форми на сътрудничество в региона може да се отбележи посе-
щението в БЧК на новия председател на Македонския Червен кръст за запознаване 
с дейностите на организацията, както и участието на представители на БЧК в тради-
ционното Балканско състезание по първа помощ на столичните организации на Чер-
вения кръст и Червения полумесец, проведено в Черна гора. 

Сътрудничество с международните организации 
на Движението и многостранно сътрудничество
•	 Участие в изработването на Стратегията 2020 на МФЧК/ЧП и стратегически 

документи на Движението, приети през ноември 2009 г. в Найроби, Кения, 
по време на Общото събрание на Международната федерация. В Найроби БЧК 
участва и в Съвета на делегатите. 

•	 Глобалната кампания на Международната федерация „Светът е наш. Ти си 
на ход!” получи подобаващо представяне и бе широко разпространена в стра-
ната.

•	 Сътрудничество със Зоналния офис на Международната федерация за Ев-
ропа, особено чрез участие в европейски проекти, насочени към мигранти и 
бежанци. Зоналният офис подкрепи усилията на БЧК за изграждането на нови 
типове услуги за деца и младежи, като преговаря с фондация Velux за подкрепа 
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на проект за защитено жилище за младежи, напускащи социални институции и 
за промоция на модела на приемната грижа в България. През 2009 г. предста-
вители на БЧК участваха в обучения по проектно планиране и среща по орга-
низационно развитие, организирани от Зоналния офис на МФЧК/ЧП за Европа.

•	 Участие в консултативни срещи на високо ниво по въпросите на разви-
тието, в процеса на преструктуриране на Европейския офис на Червения 
кръст в Брюксел, както и в редица срещи на европейските национални друже-
ства, организирани от Европейския офис на управленско ниво и по специфични 
теми. Генералният директор на БЧК участва в работна група за подбор на дирек-
тор на Европейския офис на ЧК.

•	 БЧК работи по редица европейски проекти в многостранно партньорство 
с други национални дружества и организации в областта на социалните дей-
ности, работата с бежанци и мигранти, младежки проекти, работата при бед-
ствия и кризи. БЧК е партньор в два проекта, финансирани от ЕК: “Подготовка за 
защита на деца” и “Законодателно проучване на международните правни нор-
ми за действие при бедствия”.
Участието в редица европейски проекти с множество партньори спомага за 

развитие на сътрудничеството на БЧК с национални дружества, които досега не са 
били традиционни за организацията, развива капацитет в приоритетни сфери на дей-
ност и изгражда способност на БЧК да изпълнява ролята на водеща организация при 
бъдещи международни партньорства.
•	 Представители на БЧК участваха в редовни международни съревнова-

ния, срещи и работни групи по специализирани спасителни дейности, като 
планинско спасяване, водно спасяване, международно младежко състезание 
по първа помощ, обучения на екипи за отговор на бедствия и по различни при-
оритетни теми 

•	 Представители на БЧК взеха активно участие в срещи на редица тематични 
международни мрежи и форуми, като ESP (Европейска социална платформа), 
ENDOV (Европейска мрежа за развитие на доброволчеството), ILSE (Европей-
ска федерация по водно спасяване), AGE (Европейска платформа за хората 
от третата възраст), ENPS (Европейска мрежа за психо-социална подкрепа на 
Червения кръст и Червения полумесец), IKAR (Международна организация по 
планинско спасяване), EFPG (Червенокръстка група експерти по европейско 
финансиране), RDRT (Регионален екип на МФЧК/ЧП за работа при бедствия), 
ELSG (Европейска група за правна поддръжка).

Сътрудничество с държавни институции, 
представителства на международни организации 
в България, посолства, НПО и др. 

Като съставна част на Международната федерация и партньор на българското 
правителство БЧК продължи да информира ресорните министерства за събити-
ята, свързани с дейността на Движението и водещите международни предиз-
викателства. 

В рамките на проект “Законодателно проучване на международните правни 
норми за действие при бедствия” БЧК организира кръгла маса с представители на 
различни институции и организации за обсъждане на резултатите от проучването 
на българското законодателство, отнасящо се до оказването на хуманитарна помощ 

през граница. В нея взеха участие повече от 60 представители от различни държав-
ни институции, представители на местната власт, университети и неправителствени 
организации.

БЧК подкрепяше процеса на изграждане на българската “Платформа на НПО за 
развитие” и през 2009 г. стана неин пълноправен член. Ролята на БЧК в Платформата 
и в директното сътрудничество с МВнР ще се засилва в бъдеще, паралелно с намере-
нията на Р. България да доизгради и прилага своята система за оказване на помощ за 
развитие на други държави.

През 2009 г. БЧК поддържаше редовни контакти с дипломатическите пред-
ставителства на други държави в България за представяне на дейността на орга-
низацията като компонент на Международното движение и за обсъждане на ключови 
въпроси. Глобалната кампания на червенокръсткото движение “Светът е наш. Ти си на 
ход!” бе представена пред представители на дипломатическите мисии в София. 

Възстановяване на семейните връзки
Това е специфична дейност, насочена към възстановяване на загубения 

контакт между членовете на семейства, разделени от войни, природни бед-
ствия и други социални причини. Наред с работата по издирване на изчезналите 
близки, служба “Издирвания” на БЧК предлага психологическа, а в някои случаи и 
психо-социална подкрепа. Службата разглежда всеки случай индивидуално и не ос-
тавя заявител без подкрепа, независимо от неговото състояние, поведение или от 
характера на подаденото заявление.

През 2009 г. бяха регистрирани 45 нови случая на издирвания, което е на-
растване спрямо предходната 2008 г. Службата работи и по множество случаи, за-
почнати от предходни години, по които процесът на издирване трае повече от една 
година. Проведено бе първото по рода си обучение-семинар по издирвания за 
представители на Секретариата и областните организации на БЧК с цел пови-
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шаване капацитета им за издирвания. В резултат на семинара БЧК разполага с 23 
обучени служители от 20 областни организации. 

Разпространение на международното 
хуманитарно право /МХП/ и основните 
принципи на червенокръсткото движение

В изпълнение на уставните си задължения и Закона за БЧК и съобразно 
поетите от Р. България конвенционни ангажименти през 2009 г. БЧК продължи 
работата си по разпространението на познания за нормите на международно-
то хуманитарно право и за ролята и основните принципи на червенокръсткото 
движение.

Във връзка с 60-годишнината на четирите Женевски конвенции от 12 август 
1949 г. за защита жертвите на войната БЧК разпространи сред държавните институ-
ции и обществеността редица информационни материали, посветени на историче-
ското значение на тези международноправни актове. БЧК призова правителството на 
Р. България да се присъедини към усилията на европейските национални дружества 
за изграждането на последователен общоевропейски подход за прилагане норми-
те на МХП. Правителството подкрепи усилията на БЧК и препотвърди своите поети 
ангажименти в името на общата цел за укрепване постиженията на Женевските кон-
венции.

Продължи оказването на съдействие на държавни институции чрез про-
веждането на курсове и семинари по МХП за командни и щабни офицери от на-
ционалните въоръжени сили, представители на службите за сигурност и за студенти 
в български висши училища. В сътрудничество с Щаба на отбраната сред инструк-
торите на българските военни контингенти в чужбина бе разпространен сборникът 
„Норми и правила на международното хуманитарно право относно воденето на во-
енни действия”. На МВнР бе предоставен експертен превод на текста на Женевските 
конвенции от 1949 г. и техните Допълнителни протоколи от 1977 г., за да бъдат обна-
родвани в „Държавен вестник”.

Продължава активната работа по разпространение на МХП сред младите 
хора, като беше проведено обучение по основни знания по МХП за обучаващи и пре-
подаватели, участващи в програмата „Въведение в хуманитарното право”. В Пловдив-
ския университет беше основан студентски клуб по МХП, като неговите доброволци 
се включиха активно и в други дейности на организацията.

БЧК предприе активна кампания срещу незаконната регистрация на т.нар. 
сдружение „Български Червен полумесец”, осъществена в грубо противоречие 
с основни международни разпоредби и с българското законодателство. Наред 
с предприетите правни действия БЧК сезира съответните български институции и 
своите международни партньори от МКЧК и МФЧК/ЧП за опасността от нарушаване 
на МХП. С подкрепата на Международната федерация и в резултат на кампанията на 
БЧК и усилията на институциите регистрацията беше заличена от съда.

Връзки с обществеността, 
фондонабиране 
и издателска дейност 

През 2009 г. акцент в работата на БЧК с медиите бе предоставянето своевре-
менно на анализи и информация за събитията и процесите в отделните направления на 
дейности, придружени със снимков материал, които съдържаха основните послания, 
формиращи публичния образ на БЧК. В резултат на това всяко събитие и проява наме-
ри своето медийно отразяване. БЧК успя да върне положителните характеристи-
ки на публикациите и предаванията - над 60% от тях са с позитивен характер.

Изключителен „бум” през годината се наблюдава в активността на новинарските 
сайтове и информационните агенции – тяхната „продукция” в отразяването на БЧК 
почти се е удвоила спрямо предходната 2008 г., което даде възможност да се изгра-
ди траен и устойчив информационен канал за разпространение на червенокръстките 
послания, които се мултиплицираха от всички медии-потребители. Лидери в това от-
ношение са БТА и агенция “Фокус”, а стабилни партньори в информационното взаимо-
действие са news.bg, darik.news, БГНЕС, actualnо.com, dnes+, dnes.bg, агенция „КРОСС” 
и др.

Отразяването на темата „БЧК” в периодичния печат има сравнително постоянен 
характер, а сред електронните медии БЧК има добри позиции в БНТ, БНР, Дарик ра-
дио, TV 7, BBT, MSAT, Евроком и др.

Количествена характеристика на медийното отразяване

Форми на информационно взаимодействие 2008 г. 2009 г.

Пресконференции и брифинги 26 37

Публикации в централния печат  2 028 2 355

Публикации в новинарските сайтове и агенции 1 429 3 077

Публикации в регионалния печат 1 812 1 729

Телевизионни и радиопредавания – национални и 
столични програми 1 241 1 128

Радиопредавания в регионалните програми 1 226 1 452

Прессъобщения до национални медии 78 108

Броеве на електронния бюлетин 46 53

Динамиката в отразяването през 2009 г. бе твърде своеобразна - нетрадицион-
но месеците юли и август се оказаха наситени с информация предимно във връзка с 
многобройните инциденти в планините и водните площи и на Програмата за разпре-
деление на интервенционните запаси на ЕС сред социално слаби лица.



Тематичните предпочитания на медиите бяха към социалните програми, раз-
личните партньорски програми на БЧК, дейността на двете ни спасителни служби – ВСС 
и ПСС, кампаниите на БМЧК, фондонабирателни и благотворителни прояви и пр.

Медийно отразяване по видове дейности

Медиите бяха отново и дарители на нашата организация, като предоставиха 
безвъзмездно рекламно време за кампании на БЧК – предимно фондонабирателни (с 
М-tel и Обединена млечна компания по програма „Топъл обяд“), Глобалната кампания 
на Червения кръст и Червения полумесец „Светът е наш. Ти си на ход” и др.

Издателска дейност
Сп. “Български Червен кръст” остана единственото периодично печатно из-

дание на организацията и продължи да усъвършенства новата си тематична и гра-
фична концепция.

В излезлите четири книжки бяха публикувани различни по тематика информа-
ционни материали за всички значими събития в живота на БЧК както на национално 
ниво, така и в областните и общинските организации. Стремежът беше да се откроят 
проявите, които най-пълно характеризират процесите и тенденциите в организация-
та; да се даде предимство на добрите практики; да се обобщи най-значимото в разви-
тието на Международното червенокръстко движение, да се подчертае важността на 
събития в миналото, оставили отражение в съвременно ни развитие.

Седмичният електронен информационен бюлетин значително увеличи обе-
ма на публикациите и снимковия материал като резултат от активното сътрудничество 
на областните съвети на БЧК.

През 2009 г. продължи партньорството с Вестникарска група „България” за изда-
ване на седмичния вестник „Здраве”, предоставящ възможност за безплатен ПР и 
реклама на организацията и нейната дейност.

Продължи да се издава и всекидневната информационна справка “media news” 
за присъствието на организацията в публичното пространство и ежедневен монито-
ринг на най-важните събития в света и у нас, предоставяни всяка сутрин на служите-
лите на БЧК в цялата страна.

Издаден беше Годишен отчет на БЧК за 2008 г., както и редица непериодични 
издания: учебното помагало „Първа помощ при ПТП”,  „Ръководство за превен-
ция на водния травматизъм”, учебното помагало „Безопасно във, над, под, око-
ло водата”, ученически листовки за превенция на водния травматизъм, информа-
ционни брошури за популяризиране на програма „Домашни грижи” и за набиране 
на средства за нейното продължаване и др.

Глобална кампания „Светът е наш. Ти си на ход”
На 8 май 2009 г. БЧК се присъедини към обявената от МФЧК/ЧП тригодишна 

глобална кампания “Светът е наш. Ти си на ход”. Кампанията на БЧК постави акценти 
върху младежката дейност и доброволчеството, промените в климата, превенция на 
социално значими заболявания, работата с бежанците, пътната безопасност и първа-
та помощ. Гросмайстор Веселин Топалов, лице на кампанията за България, даде старт 
на инициативата в Музейната зала на БЧК, което привлече вниманието на всички го-
леми електронни и печатни медии в страната.
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За провеждане на кампанията беше изготвен проект, финансиран от МФЧК/ЧП. 
В партньорство с McCann Erickson България бяха изработени рекламни и промоцио-
нални материали – тв клип, рекламни спотове, календари-бележници, рекламни ме-
чета. Финансиран беше и лагер за деца бежанци. Преиздадена беше книгата “Спомен 
от Солферино”.

Кампанията в България намери място в периодични издания на МФЧК/ЧП. 
Тя беше представена като изключително успешна по време на Общото събрание на 
МФЧК/ЧП през 2009 г. в Найроби.

Фондонабиране
Въпреки тежката икономическа ситуация в страната през 2009 г. фондонаби-

рателната дейност на БЧК беше успешна. Осигурени бяха предвидените за годината 
средства за финансиране на програмата „Топъл обяд”, подпомогнати бяха финансово 
и други фондове и дейности на БЧК. 

От съвместни благотворителни кампании с партньорите в Мрежата през 2009 г. 
бяха набрани 113 519 лв., което бележи 17% ръст в сравнение с 2008 г. 

През 2009 г. към Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК се присъе-
диниха две големи компании от корпоративния сектор – United Stationery Group /Faber 
Castell/ и Обединена млечна компания. В партньорство с Faber Castell се проведе дву-
месечна продуктова фондонабирателна кампания под мотото “Искам да творя”. Набра-
ните средства в размер на 14 278 лв. постъпиха във Фонд „Творческо развитие на деца 
със специфични потребности” на БМЧК и бяха предоставени 15 стипендии и 14 едно-
кратни финансови помощи на 29 даровити деца с увреждания за развитие на техните 
творчески заложби. 

През ноември 2009 г. бе проведена фондонабирателна кампания с отчисление 
на суми от продажбата на прясно мляко “Верея”, произведено от Обединена млечна 
компания. Бяха изработени ТВ клип, аудиоспот и плакат. Широкото медийно отразя-
ване на инициативата и привличането на звезди от родния шоуелит допринесоха за 
изключителния успех на кампанията, която донесе 51 382 лв. С тези средства бяха 
финансирани 11 проекта по програма “Топъл обяд” на БЧК през учебната 2008/2009 г.

Успешно протекоха и традиционните постоянни кампании на БЧК с M-tel чрез 
кратък номер 1255, с брандираните карти на ПИБ, с коледните и новогодишни картич-
ки на  издателство „Уникарт”, с хотел „Хилтън”, с благотворителен концерт и базар на 
великденски яйца с училище „Дорис Тенеди”. Запазени бяха и традиционно добрите 
взаимоотношения с медийните ни партньори в Мрежата – Публисис Марк Груп, 
Меtromedia, New media, Sky Pal, Scena, които предоставят pro bono услуги при реа-
лизирането на фондонабирателните кампании на БЧК. 

Набрани средства от Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК през 2009 г.

Кампания с М-tel 30 430 лв.
Кампания с ПИБ 556 лв.
Кампания с „Уникарт” 12 000 лв.
Кампания с „Хилтън” 176 лв.
Кампания на училище „Дорис Тенеди” 3 627 лв.
Кампания с Faber Castell 14 848 лв. 
Кампания с ОМК 51 382 лв.

Благодарение на успешната фондонабирателна дейност над 700 деца в нерав-
ностойно положение от цялата страна получаваха топла храна всеки делничен ден 
през учебната година. 

От проведени кампании и дарения на партньори и фирми в Националния да-
рителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП, през 2009 г. постъпиха 
общо 19 585 лв. 

През 2009 г. към Фонда се присъедини нов партньор - Българската асоциация 
на застраховани и пострадали при катастрофи, която проведе фондонабирателна 
кампания с благотворителни картички. Беше проведена продуктова фондонабира-
телна кампания с „Петрол” АД. 

Постъпилите средства бяха предоставени на семействата на 43 деца с леки, 
средни и тежки травми, вследствие на пътни инциденти. 



Български 
младежки 
Червен кръст

Организационно развитие
През 2009 г. продължи тенденцията към повишаване на организационния ка-

пацитет на БМЧК. Увеличи се броят на членовете – от 3 977 за 2008 г. на 4 204 за 
2009 г. 
•	 Усъвършенствана бе комуникацията и изграждането на екипност между 

щатните служители на национално и областно ниво. 
•	 Проведени бяха значителен брой обучения на областно ниво за членове и 

доброволци и бе възприет нов модел на работа, свързан с организирането на 
специализирани доброволчески екипи по различни направления на дейност. 

•	 Проведен бе националният летен лагер „Академия за доброволци” – 2009, 
който мина под мотото на световната кампания на МФЧК/ЧП „Светът е наш. Ти 
си на ход!”. Обучени бяха 78 доброволци от 27 областни организации по пет 
приоритетни теми (първа помощ; превенция на наркоманно-рисково поведе-
ние; превенция на ХИВ/СПИН; здравословно хранене и здравословен начин на 
живот; промоция на хуманитарните ценности). 

Първа помощ и младежки аварийни екипи
•	 Първа помощ

-  Участие на представител-
ния отбор на БЧК на XXII 
Европейско състезание по 
първа помощ (FACE 2009), 
класиран на седмо място.  
Национален летен лагер 
“Академия за доброволци” 
– подготвени 19 души за обу-
чители по ПДП. 

- Отбелязан бе Световни-
ят ден на първата помощ 
през септември.

- Младежки аварийни еки-
пи. Те оказват подкрепа на 
населението по време на бедствия, аварии и катастрофи. БМЧК раз-
полага с 14 добре обучени МАЕ (с 255 члена) в Благоевград, Варна, В. Тър-
ново, Видин, Враца, Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, Смолян, 
София-град, Търговище, Шумен.

- Ученически екипи по първа помощ (УЕПП) - 333 с 1 423 членове. Про-
ведено бе Национално състезание на УЕПП, в което взеха участие 22 
отбора от цялата страна.

- Обучения на деца от първи до четвърти клас по програмата „Хелфи“ 
(Монтана, Сливен, Хасково и др.) за създаване на интерес и нагласи към 
ПДП още в най-ранна възраст.

•	 Пътна безопасност

По повод Европейския ден за пътна безопасност - 13 октомври, БМЧК про-
веде открити уроци в началните училища, раздадени бяха ресурсни пакети по път-
на безопасност и първа помощ на МФЧК/ЧП, осъществен с подкрепата на ЕК, с което 
доброволците провокират интереса на младите хора по темата.

Здравна просвета
•	 Превенция на ХИВ/СПИН

За промотирането на без-
опасно сексуално поведение 
и подобряването на репродук-
тивното здраве на младите хора 
в България бяха проведени 95 
информационни кампании и 480 
презентации в училищата, като 
общият брой на достигнатите 
бенефициенти е 63 781. Важно 
събитие в превенцията е отбе-
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лязването на 1 декември - Световения ден за борба с ХИВ/СПИН. Чрез плакати, кар-
тички и нестандартни послания доброволци от цялата страна организираха масови 
кампании. 

•	 Превенция на тютюнопушенето и зависимостите

Доброволци на БМЧК проведоха 126 информационни кампании, 213 презен-
тации в училищата и достигнаха до 13 717 бенефициенти. Чрез изработването на 
картички, плакати и презентации в училищата беше отбелязан и Световният ден без 
тютюнев дим. 

- Проект „Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните 
щети сред интравенозно употребяващите наркотици: червенокръст-
ки подход в Европа”. Във връзка с предаване опита на фондация „Вила 
Мараини”(Италиански ЧК) бе организирано съвместно обучение с учас-
тието на представители на Червения кръст на Хърватска, Италия, Македо-
ния и България. 

- Превенция на ХИВ/СПИН сред групата на инжекционно употребява-
щите наркотици по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, 
финансирана от Глобалния фонд на ООН. БМЧК-Кюстендил и Русе ра-
ботят активно по Компонент 4 - “Поддържане на ниско ниво на разпрос-
транение на ХИВ-инфекцията сред лицата, употребяващи венозно нар-
котици”. Към центровете за работа с лицата, употребяващи венозно 
наркотици, успешно бяха изградени и функционират т.нар. “дроп-
ин” центрове. Те постигнаха следните резултати: 508 регистрирани инди-
видуални контакта с ИУН.

- Осъществени са 9 662 персонални контакта по време на работа на 
терен; предоставени са 122 765 стерилни комплекта за безопасно 
инжектиране; раздадени са 15 932 презерватива и 3 000 здравно-ин-
формационни брошури; събрани са около 58 кг употребявани игли и 
спринцовки, предадени за безопасно унищожаване; осъществени са 
350 изследвания за ХИВ/СПИН и 252 изследвания за хепатит В и С и 
сифилис, проведени са 1 412 консултации с ИУН за безопасни инже-
кционни и безопасни сексуални практики.

•	 Кръводаряване

Активно участието на доброволци в пролетната и есенната национална 
кръводарителска кампания “Капка по капка – живот”. Усилията им са насочени 
към привличането на гимназисти и студенти и изграждането у тях на трайна мотива-
ция за доброволно безвъзмездно кръводаряване. 

•	 Проект „Здраве в училище”

Реализира се с финансовата подкрепа на 
фондация „Kraft Cares”. Целта му е да създаде 
устойчиви знания и навици за здравословно 
хранене и активен начин на живот сред деца 
от трети клас в 19 области. Разработена е методология за преподаване – помага-
ла за ученици, за учители, информационни материали за родители. През учебната 
2009/2010 г. по проекта работиха 7 481 деца и 382 учители. 
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•	 Проект „Подготовка за 
защита на деца”

Партньорският проект 
на Френския ЧК е финансиран 
от ЕК чрез инструмент за граж-
данска защита, управляван от генералната дирекция „Околна среда” и се осъществява 
в партньорство с Българския ЧК, Белгийския ЧК и Финландския ЧК, Министерството 
на вътрешните работи на Република Франция, Гражданска защита на Франция и Ми-
нистерството на устойчивото развитие, както и психолози от университета „Декарт” 
в Париж и Лабораторията по психология в Париж. Целта е по-добра подготовка на 
деца в ситуации на бедствия. Осъществено бе анкетно проучване на 1 860 деца, 1 
785 родители, 1 675 баби и дядовци и 120 учители в София, Пловдив, Плевен, Кърджа-
ли, Търговище, Ямбол, Враца. 

Социални дейности
•	 Дарителски кампании

- „Деца помагат на деца” - обхваща Международния ден на детето - 1 
юни, великденските, коледните и новогодишни празници. Целта е да 
стимулира благотворителността към децата и към младите хора. Заку-
пени бяха 6 000 броя хранителни пакети със здравословни храни, пред-
назначени за деца в риск.

- Ден за борба с глада. Кампанията се провежда на 16 октомври - Между-
народния ден за борба с глада, за осигуряване на хранителни банки, 
дарени на детски социални заведения, деца и възрастни хора в неравно-
стойно положение.

- 1 март. Във всички области на страната доброволците на БМЧК се вклю-
чиха в изработването на мартеници, раздадени на деца от детски социал-
ни заведения, детски градини, училища и възрастни хора.

-  Съвместна инициатива с „Faber-Castell“ България, която стартира с им-
провизирано художествено ателие на тема „Подай ръка за помощ” 
за деца със специфични нужди като част от кампанията – „Искам да тво-
ря”. Инициативата набира средства за насърчаване на творческото 
развитие на даровити деца с увреждания. С отчислените суми от про-
дажбата на продуктите с марка „Faber-Castell“ бяха отпуснати 15 стипен-
дии на даровити деца с увреждания за развитие на техните заложби 
чрез обучение.  

•	 Топъл обяд

С набраните средства от Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК 
над 700 деца в неравностойно положение от цялата страна получаваха безплатен 
обяд всеки ден през учебната година. 

•	 Работа с деца в специализирани институции

Продължава работата на младите червенокръстци от всички области с децата 
от детските социални заведения за по-добрата им социализация. 

•	 Социални услуги за деца в общността

БМЧК, в партньорство с Холандския, Австрийския и Германския ЧК и с помощта 
на общинските структури към областните организации в Русе, Добрич и Пазарджик, 
успешно работи за деинституционализацията - намаляване на дела на децата, от-
глеждани в институции, чрез развиване на услуги в общността, които да подкрепят 
семействата и предоставят алтернативна семейна грижа. Бяха разкрити Центрове за 
социални услуги за деца или т. нар. комплекси от социални услуги. Тенденцията е тази 
дейност да се разшири чрез създаване на кризисни центрове, защитени жилища, об-
ществени трапезарии, центрове за социална интеграция и рехабилитация. 
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•	 Промоция на хуманитарните ценности 

През 2009 г. Оперативното бюро прие Концепция за засилване на работата 
на БМЧК за борба с дискриминацията и насърчаването на толерантността сред 
младите хора в България. Разработен бе модул за обучение на доброволци, озагла-
вен „Промоция на хуманитарните ценности”, който цели да повиши информира-
ността във връзка с дискриминацията, причините за изграждане на предразсъдъци 
към различни групи от хора, както и изграждането на нагласа за толерантност, со-
циално включване и противодействие на насилието. Модулът бе ползван за първи 
път на „Академия за доброволци 2009”, където бяха обучени 12 обучители по темата. 
След академията в Търговище, Пазарджик, Бургас, Габрово, Варна, София-област и В. 
Търново се проведоха обучения на доброволци и сесии в училища. Обучени бяха 72 
доброволци. 

Екологична дейност
БМЧК развива дейности, свързани с екология и опазването на околната среда 

- все по-важен фактор за здравето на хората. Някои от по-важните кампании са Све-
товният ден на Земята; Световният ден без тютюнев дим; Денят на гората и Седмицата 
на земята.

Международна дейност
•	 Участие в Третата световна младежка среща в Солферино, Италия, която съ-

бра близо 600 представители на 150 национални дружества. В продължение на 
три дни те участваха в ателиета на теми като: превенция на насилието, антидис-
криминация, програма “Въведение в хуманитарното право”, превенция на ХИВ/
СПИН, намаляване на риска при бедствия, политики при първата помощ и др. 
Участвахме в „Хуманитарното село” и представихме добри практики, особено в 
областта на реакциите при БАК. Включихме се и в похода “Пътят на една идея”, 
чиито участници връчиха младежката декларация на ръководството на Между-
народното движение на ЧК/ЧП. 

•	  Международни контакти. Бе оказана методологична подкрепа на младежките 
червенокръстки организации на Таджикистан, Армения и Беларус. Продължиха 
и двустранните отношения – например на Германския ЧК с областните съвети В. 
Търново, Пазарджик и София.

•	 Въведение в хуманитарно-
то право /ВХП/. Програмата на 
Международния комитет на Чер-
вения кръст (МКЧК) е интерактив-
на учебна система, създадена с 
цел да запознае младите хора от 13 до 18-годишна възраст с основни човешки 
права, с понятия като човешко достойнство, да формира нагласи на толерант-
ност, уважение към другия и умения за мирно разрешаване на конфликти. Във 
връзка с поетия от ЕС през 2007 г. общ хуманитарен ангажимент за въвеждането 
на задължително обучение по международно хуманитарно право в училищно-
то образование до 2010 г. Министерството на образованието подкрепи програ-
ма ВХП и тя беше въведена в 100 български училища от 22 области в страната 
под формата на свободно избираем предмет. 

•	 Римски консенсус. Като съосновател на Римския консенсус БЧК беше поканен 
за участие в европейски семинар на тема “Превенция на наркомании, Лечение 
и намаляване на щетите: Подобряване на най-добрите червенокръстки прак-
тики”, организиран от Римския консенсус, който се проведе във Villa Maraini 
Therapeutic Community в Рим. Осъществен с подкрепата на ЕК и Съвета за сигур-
ност и сътрудничество, семинарът имаше за цел да представи някои от добрите 
практики на дружествата на Червения кръст на страните-членки на ЕС, стра-
ните-кандидати за присъединяване към ЕС и страните от Западните Балкани. 
Римският консенсус за хуманитарна политика към употребяващите наркотици 
е рамка за диалог и сътрудничество, който задължава 121 национални друже-
ства на ЧК/ЧП да насърчават и прилагат подходи за хуманитарна политика за 
наркозависимите.

Връзки с обществеността 
и с други организации

През 2009 г. навсякъде в страната продължи отличната работа на местните ор-
ганизации на БМЧК с медиите.

Областните младежки организации продължават успешното сътрудничество с 
други неправителствени организации и РИОКОЗ в населените места. Съвместно с тях 
се провеждат редица лекции и семинари. 

Фондонабиране
За поредна година доброволците на младежката организация доказаха, че не 

само обученията и раздаването на информационни материали са тяхна задача. Във 
всяка област на страната се проведоха редица акции за набиране на парични средства 
и хранителни продукти за хранителните банки за хора от различни възрастови групи. 
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Финанси и стопанска дейност
 

Икономическата и финансовата криза в страната, финансовите затруднения на 
корпоративния сектор и намалените приходи в бюджета на държавата се отразиха 
директно и индиректно върху финансовото състояние на организацията през 2009 г.

Директното проявление се изрази в намаляване на приходите, които постъпва-
ха от стопанска дейност. Индиректното проявление на кризата се изрази в намалява-
не на приходите от дарения поради финансовите затруднения, които изпитваха ин-
ституциите, корпоративният сектор, цялото обществото и всеки отделен гражданин. 

Трудностите ни мобилизираха да организираме работата така, че да се запази 
финансовата стабилност, да продължи дейността в обем, съответстващ на нуждите на 
обществото, уязвимите групи и изпълнението на стратегическите приоритети на БЧК. 
Финансовият ресурс се насочваше преимуществено за изпълнение на приоритетни 
задачи в съответствие със стратегическия план на БЧК. 

Източниците за финансиране на дейността през 2009 г. бяха собствени приходи, 
проекти, субсидия от държавния бюджет за частично финансиране на дейностите, 
които изпълняваме в подкрепа на държавата, дарения, приходи от фондонабирател-
ни кампании, членски внос и др. В таблицата по-долу е посочено съотношението на 
източниците за финансиране спрямо общия им размер:

Въпреки негативното влияние на икономическата криза стопанската дейност 
на организацията през 2009 г. остана основен източник на приходи и чрез нея се 
осигуриха средства за дейностите, като приоритетно се насочваха за подпомагане 
на уязвими граждани, за повишаване на бедствената готовност, за укрепване структу-
рите на организацията и др. 

През 2009 г. продължи развитието и утвърждаването на НУЛЦ-Лозен като най-
голямата складова база на организацията и място за провеждане на обучения, проя-
ви и състезания на БЧК, партньори и външни организации. Усъвършенствана бе мате-
риалната база и се повиши логистичният капацитет на центъра. 

През отчетния период продължи процесът по утвърждаването на вътреш-
ния контрол в организацията като важна и полезна за ефективното управление 
дейност. БЧК осъществява дейността си в съответствие с установените нормативни 
и вътрешни правила; контролната среда непрекъснато се подобрява, механизмите 
на управление работят ефективно, финансовата дисциплина е на добро ниво. При 
установяване на пропуски се предприемат бързи и адекватни мерки за отстранява-
нето им. 

Логистика
Основен фокус в логистичните дейности на БЧК бе организацията и коорди-

нацията при получаване на пратки за и чрез БЧК в съответствие с европейското и 
националното законодателство. През 2009 г. са получени 108 пратки на обща стой-
ност 1 724 696,40 лв, от които: 

- дарения от български фирми и частни лица – 82 пратки на обща стойност 
218 245,56 лв;

- дарения от дарители от Европейската общност – 19 пратки на обща стой-
ност 1 085 996,76 лв;

- дарения от дарители извън Европейската общност – 7 пратки на обща 
стойност 420 454,08 лв.

През 2009 г. се забелязва нарастване на получаваните на дарения спрямо 2008 г:

Година 2008 г. 2009 г.

Брой на даренията 94 108

Обща стойност на даренията в лв 1 239 945,85 1 724 696,40
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Значително се е увеличил броят на българските дарители:

Година 2008 г. 2009 г.

Брой на даренията 70 82

Обща стойност на даренията в лв 193 859,04 218 245,56

Сред най-големите български дарители са “Нестле България” АД, “Кауфланд 
България енд Ко” КД, “Аришоп Фарма” АД.

Сред най-големите дарители от Европейската общност са Германският ЧК, 
Асоциация “Силви Вартан за България”, Франция; Гензиме СЕЕ ГМБХ, Германия; 
Фарма Суис, Словения; Международната федерация по семейно планиране, Ве-
ликобритания.

През април 2009 г. Българският Червен кръст получи като дарение от Lions Club 
Zuerich Affoltra, Швейцария, шест употребявани пътнически автомобила Mercedes 
Benz 208 CDI с рампа за инвалиди, предназначени за превозване на хора с уврежда-
ния на обща стойност 19 134,78 лв. 

През август 2009 г. друг дарител от САЩ – Project C. U. R. E., е дарил хуманитар-
на помощ (медицинска апаратура, медицински консумативи, канцеларски материали 
и др.) на Областния съвет на БЧК-Бургас на обща стойност 372 468,04 лв., предназна-
чена за МБАЛ „Средец“ ЕООД.

По-долу е представена диаграма на най-големите дарители на БЧК за 2009 г.:

Разпределяне на хуманитарни помощи 
до крайните бенефициенти

Получените дрехи, храни, хигиенни материали, болнично оборудване, меди-
цински консумативи и др. бяха предоставени на областните червенокръстки органи-
зации за нуждите на социални, здравни, лечебни, образователни и други заведения, 
както и за нуждите на уязвимите групи, семейства и индивиди по места. На нацио-
нално ниво хуманитарното подпомагане се координираше от националната ко-
мисия по хуманитарни помощи. 



150 години от раждането на 
червенокръстката идея

90 години от създаването на МФЧК/ЧП, 
която обединява 186 Национални дружества

60 години Женевски конвенции

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
www.redcross.bg 
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тел.: 096 300 116; e-mail: montana@redcross.bg

4400 Пазарджик, ул. “Хан Крум” №11
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тел.: 064 801 324; e-mail: pleven@redcross.bg

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

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

7020 Русе, ул. “Плиска” №2
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8800 Сливен, ул. “Ген. Столипин” №5
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4700 Смолян, бул. “България” № 24-А
тел.: 0301 63 297; e-mail: smolyan@redcross.bg

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

Столичен съвет, 1407 София, бул. “Джеймс Баучер” №76
тел.: 02 812 28 22; e-mail: sofcom@redcross.bg

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

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

6300 Хасково, ул. “Иларион Макариополски” №2,
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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: BG37UNCR 7000 1500 5335 32
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

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: 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




