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Национален съвет на БЧК - Секретариат
София
бул. “Джеймс Баучер” №76,
тел.: 02 81 64 700
e-mail: secretariat@redcross.bg

Областни съвети на БЧК:

2700 Благоевград
ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №29, вх. Е, партер
тел.: 073 885 094
e-mail: blagoevgrad@redcross.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

2500 Кюстендил
ул. “Стефан Караджа” №25
тел.: 078 550 371
e-mail: kyustendil_brc@abv.bg

5500 Ловеч
ул. “Отец Паисий” №9
тел.: 068 603 520
e-mail: lovech@redcross.bg

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

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

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

5800 Плевен
 ул. “Д. Константинов” №23 А 
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
тел.: 082 845 424
e-mail: russe@redcross.bg

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

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

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
тел.: 038 624 493
e-mail: haskovo@redcross.bg

9700 Шумен
ул. “Цар Освободител” №143
тел.: 054 877 336
e-mail: shumen@redcross.bg

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



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

ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ НА БЧК
IBAN в BGN: 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 код: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. «Калоян» 3, София 1000, България

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

ПРОГРАМА „ДОМАШНИ ГРИЖИ” 
IBAN в BGN: BG80 UNCR 7630 1000 0302 91 
BIC: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк 
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

Българският Червен кръст 
осъществява своята дейност 
в изпълнение на основната 
си цел да облекчава и пре-
дотвратява човешките стра-
дания с безпристрастност и 
неутралност, без да прави 
разлика по отношение на на-
ционалност или расова при-
надлежност, пол, социал-
но положение, религиозни 
убеждения или политически 
възгледи. Именно тази наша 
безпристрастност и неутрал-
ност ни позволява да под-
помагаме уязвимите хора 
в трудни ситуации и да бъ-
дем достъпни за всички. За 
да може да изпълнява своя-
та мисия, БЧК се нуждае от 
подкрепата и отзивчивостта 
на цялото общество.

РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА БЧК И БМЧК

От ляво на дясно, седнали: Ангел Кючуков, Георги Марков, д-р Николай Чобанов, проф. Здравко Маринов, д-р София Стоименова, д-р 
Валентин Пеев, маг. фарм. Христо Григоров, проф. Константин Койчев; прави: Дамян Георгиев, Василка Каменова, Атанас Цветански, Илия 
Раев, Маргарита Димитрова, д-р Александър Кобаков, Диляна Димитрова, Христо Ненов, Юлия Андонова, д-р Славита Джамбазова, Цвети 
Пеняшки, Катерина Дикмева, Петър Петров, Теодора Нгуен, Петьо Русинов, Кристиян Пеняшки, Адриан Йорданов, д-р Надежда Тодоровска, 
Христо Паунов, Стойчо Стойчев, доц. д-р Красимир Гигов, Кирил Русев



В условията на тежка финансова и  икономи-
ческа криза нарасна ролята на структурите на 
БЧК за разпространение, утвърждаване и възпи-
тание в хуманитарните ценности и в подкрепа на 
усилията на държавата, местните власти и други 
социални субекти за облекчаване на уязвимостта 
на засегнатите общности.  

Постигнатите резултати от дейността 
на БЧК през 2010 г. са следствие от реформите 
в организацията, осъществявани в продължи-
телен период, последователно и целенасочено, 
в съответствие с добре обмислена и проверена 
стратегия за нейното развитие. Създадената 
добра структурна и нормативна основа за осъ-
ществяване на нейните дейности й позволи да 
бъде демократична, действена и гъвкава в тра-
диционни и в екстремни ситуации. Заслужава 
да се отбележи, че през годината работихме 
по реализирането на множество национални 
и международни програми за подпомагане на 
различни групи в общността и със своите дей-
ности и услуги достигнахме до над 700 000 души. 
Благодарение на всеотдайната и професионал-
на работа на нашите доброволци и щатни слу-
жители, организацията се обогати и приобщи 
към своите ценности, дейности и структури 
значителен брой нови доброволци, партньори и 
симпатизанти. 

Доброволците са гръбнакът на нашата орга-
низация. Доброволчеството е същностна изява на 
гражданското участие и демокрацията, активи-
ращо такива европейски ценности като солидар-
ност и активна гражданска позиция, което като 
резултат допринася за хармоничното развитие 
на обществото. То е свързано както  с резулта-
тите, които постига и с взаимоотношенията 
на съпричастност, които създава, така и с под-
помагане на самите доброволци, стимулирайки 
повишаването на техните умения и цялостното 
личностно развитие. В настоящия момент тези 
две ползи са изключително важни за развитието 
на всички страни-членки на Европейския съюз, в 
т.ч. и за техните социални програми, като целта 
е да се предоставят още по-големи възможности 
на гражданите да допринасят за усъвършенства-
не на своите общности, да се подобри достъпът 
им до качествени услуги и да се демонстрира со-
лидарност с тези, които са най-засегнати от гло-
балните промени. Ето защо във време на сериозни 
хуманитарни предизвикателства е още по-важно 
да се отдаде дължимото признание за ценността 
на доброволчеството. 

Този процес, естествено, е свързан с проме-
ни в позициите на организацията в обществения 
живот и съдържанието на новата Стратегия на 
БЧК до 2020 г. Тя отразява решимостта на органи-

зацията да увеличава капацитета си, да „направи 
повече, да работи по-добре и да стигне по-далеч” в 
отговора си на най-разпространените форми на 
уязвимост, характерни за нашето общество и за 
времето, в което живеем. Стимулирайки актив-
ното участие на общността при създаването, 
обезпечаването с ресурси и в самото осъществя-
ване на дейностите в подкрепа на уязвимите от 
самата общност, БЧК се превръща в основен и със 
свое специфично поле на изява партньор на държа-
вата при решаване на тези проблеми. И още повече 
– като инициатор на създаването на обществени 
формирования за реализиране на този процес, все 
по-уверено се утвърждава тенденцията за тран-
сформация на БЧК от организация, предоставяща 
подпомагане и услуги, в организация със застъпни-
ческа роля за интересите на уязвимите, поставя-
ща си амбициозната задача да допринася за раз-
витието и хуманизирането на обществото. От 
друга страна, положителните тенденции в раз-
витието на основните червенокръстки дейности, 
водещи до организационна, функционална и финан-
сова стабилност на БЧК, предопределиха и възмож-
ността той да продължи да изпълнява мисията 
си и да допринася ефективно за решаването на 
социални и хуманитарни проблеми на национално 
и местно ниво. Това утвърждава в общественото 
съзнание убеждението, че сме сериозен партньор 
на държавата за своевременна и ефикасна реакция 
на уязвимостта в местен мащаб, способна да от-
говори достойно и новаторски на предизвикател-
ствата на второто десетилетие на 21 век.

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, за 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

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

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

 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, хуманизъм, 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.



През 2010 г. основните практически стъпки от ор-
ганизационен характер, изпреварващо предприети от 
БЧК, за да се осигури адекватното функциониране и 
развитие на националното дружество в коренно про-
менената и динамична външна среда след приемането 
на България в Европейския съюз, бяха:
•	 Създаване на Стратегия на БЧК до 2020 г., в коя-

то на базата на задълбочен анализ за стратегиче-
ски цели на организацията бяха определени имен-
но онези червенокръстки дейности, които имат 
най-силно влияние върху живота в общностите и 
върху уязвимите хора в тях и в които е оправдано 
с приоритет да се влагат усилия, време и ресурси. 
Беше реализирана и важната практическа стъпка 
за разработване на областни стратегии на чер-
венокръстките организации.

•	 Реализиране на решителни стъпки за практи-
ческото прилагане на Етичния кодекс на БЧК, 
поставящи началото на ново качествено ниво на 
реформиране на организацията, при което не-
писаните правила на нейната т. нар. неформална 
структура се извеждат като необходимо условие 

за просперитет и обществен престиж.
•	 Усилията за лобиране за приемане на нацио-

нален Закон за доброволчеството подготвят в 
нормативен аспект качествените организационни 
промени в БЧК, съпътстващи реализирането на 
Стратегията до 2020 г. и подкрепят всичко, което се 
прави в БЧК за създаване на атрактивни условия за 
изява на доброволците и за тяхното професионал-
но развитие.

•	 Приложението на системата за оценка на със-
тоянието и дейността на областните червено-
кръстки организации и завършването на първия 
цикъл от оценки на 28-те областни структури по от-
ношение постигането на международни стандарти 
за „добре функциониращо НД”(10 оценени област-
ни структури през 2010 г.) е съществен белег за во-
лята на организацията да се развива изпреварващо 
и поетапно да реализира действия, осигуряващи в 
практически аспект промяната в позиционирането 
и поведението на БЧК в новите условия.

•	 Създаването на екип от модератори на органи-
зацията за изработване и управление на про-
екти, финансирани от европейските фондове, 
е съществена предпоставка БЧК да се впише чрез 
проектите, които ще разработи, в системата на ев-
ропейския социален модел и да насочи усилията си 
към решително повишаване на капацитета си за ус-
вояване именно на средствата от фондовете на ЕС.

ЧЛЕНОВЕ И ДОБРОВОЛЦИ

През изминалата година настъпи значителен 
ръст (11,36%) в броя на доброволците на БЧК – от 
13 200 през 2009 г. до 14 699 през 2010 г. Продължава 
да нараства делът на младите хора, а това безспорно 
утвърждава модерния и атрактивен образ на органи-
зацията. Не може да не свържем този факт и със започ-
налата подготовка за отбелязване на 2011 г. – Европей-
ската година на доброволческите дейности и 10-та го-
дишнина от 2001 г., обявена от ООН за Международна 
година на доброволеца.

Отново се потвърждава характерната за последните 
години тенденция за стабилизиране на броя на члено-
вете на БЧК около оптимална цифра, като този път уве-
личението спрямо 2009 г. е 1,27 % - от 145 579 на 147 124.

Още по-същностният от за разкриване на възмож-
ностите за реално въздействие върху процесите в общ-
ността показател „процент на обхват с членове спря-
мо населението” бележи поредния си ръст – от 1,90 % 
през 2009 г. на 1,95 % през 2010 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ

•	 Прекъсната бе многогодишната тенденция за 
бавно намаляване на броя на дружествата, като 
дори можем да говорим за значително увеличе-
ние – от 2 585 през 2009 г. до 2 763 през 2010 г.  
Особено забележим е този ръст по отношение на 
селските дружества (от 1 259 на 1 377).

•	 Доброто познаване на социалните проблеми и 
конкретните нужди на уязвимите хора в общ-
ностите, работата с партньори и мобилизира-
нето на местни ресурси за тяхното дългосрочно 
удовлетворяване бяха основни опорни точки в 
работата на областните червенокръстки органи-
зации през 2010 г.

•	 През 2010 г. в БЧК бяха реализирани 193 проекта 
по различни направления на дейност (през 2009 г. 
техният брой бе 183), и бяха подпомогнати 303 885 
уязвими хора.

•	 Стойността на подкрепата чрез механизма „хра-
нителна банка” бе висока през 2010 г. (подпомог-
нати с храни за над 64 000 лв. над 6 000 души в Бла-
гоевград, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Пана-
гюрище, Пловдив, Силистра, Стара Загора, Шумен, и 

3

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ



др.). Популяризирането на модела на хранителните 
банки в различните форуми за вземане на решения 
и представянето на ефективността и устойчивостта 
му пред ключови субекти в социалната сфера на на-
ционално ниво бе важен аспект на застъпническата 
дейност на организацията.

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ

През 2010 г. чрез Системата за обучение и квалифи-
кация в БЧК се осигурява не само изграждането на съот-
ветен капацитет у ключовите фигури от ръководството 
и управлението на БЧК на различните организационни 
нива за така актуалното в настоящия момент „управле-
ние на промяната”, но и така необходимите добра взаим-
на информираност, екипност, комуникация при различ-
ните събития в организацията. Важна роля в този процес 
имат и традиционните консултативни срещи на ключови 

фигури от ръководството и управлението на БЧК, работ-
ните срещи на Експертния екип по доброволчество, фо-
румите на БМЧК. Всички те намират естественото си про-
дължение в обучителните и квалификационни форми на 
областно и на общинско ниво, като броят им през 2010 г. 
е 186, а обучените са 3 349 души.

ОТЧЕТНИ КАМПАНИИ 
2009/2010 И 2010/2011 Г.

Отчетните кампании на БЧК на областно ниво 
(2009/2010 г.) и тези на дружествено и общинско ниво 
2010/2011 г. преминаха в обичайния си стил на спазване 
на уставните норми в организацията и много добро ниво 
на провеждане.

По време на кампаниите за пореден път бе конста-
тирано, че държавните и местни органи на власт припо-
знават БЧК като основен и надежден партньор в хумани-
тарната област.
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За да отговори на нарасналите потребности, в офи-
циално обявената от Европейската комисия година за 
борба с бедността и социалното изключване, БЧК про-
дължи да работи усилено за предоставяне на качествени 
социални услуги и за осъществяване на различни соци-
ални дейности, свързани с, парично и хуманитарно под-
помагане, в т. ч. и предоставяне на храни на най-уязвими-
те слоеве от българското общество.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Хуманитарно подпомагане 
През 2010 г. бе оказана помощ на общо 
303 885 души чрез:

•	 Програмата „Разпределяне на храни от интер-
венционните запаси на Европейския съюз“. В 329 
раздавателни пункта на 242 377 души бяха предос-
тавени общо 8 893 778,8 кг. хранителни продукти - 
брашно, ориз, захар, макарони, спагети и бисквити; 

•	 Раздадени бяха различни хуманитарни помощи на 
61 508 социално слаби лица;

•	 Подпомогнати бяха общо 769 нуждаещи се социал-
ни и здравни заведения, 611 от тях чрез програмата 
„Разпределяне на храни от интервенционните запа-
си на Европейския съюз“.

Парично подпомагане
Чрез най-стария действащ фонд към БЧК - „Мило-

сърдие“, създаден с Постановление №46 на Министер-
ски съвет през 1989 г., бе оказана финансова подкрепа 
на лица и семейства, изпаднали в особено тежко матери-
ално положение. През 2010 г. със сумата 57 408 лв. бяха 
подпомогнати общо 307 нуждаещи се граждани. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

БЧК притежава лиценз от Агенциата за социално 
подпомагане за предоставяне на 13 вида социални услу-
ги, 9 от които са за възрастни хора. 

Общо 3 974 граждани са се възползвали от соци-
алните ни услуги, като на 3 904 души от тях са предос-
тавени услуги в общността, без откъсване от семей-
ната среда, чрез:
•	 Центрове за „Домашни грижи” – осигуряваха 

социално-здравни услуги на хора с хронични забо-
лявания и трайни увреждания, живеещи в естестве-
на домашна среда. Продължиха да функционират 
създадените преди години центрове в градовете 
Благоевград, Монтана, Пловдив, Варна, Ловеч и 

София, а през 2010 г. с подкрепата на фондация Уни-
Кредит, бяха създадени два нови центъра „Домашни 
грижи” Добрич и Смолян. Общо 440 пациенти над 
65-годишна възраст, обслужвани от 8-те центъра, по-
лучиха грижа, внимание и подкрепа. Осъществени 
бяха 8 895 посещения от медицински сестри и 29 782 
посещения от домашни помощници. Обучени бяха и 
доброволци, които се включиха в обгрижваването 
възрастните хора в София, Монтана, Пловдив и Бла-
гоевград.

•	 Дневните центрове за възрастни хора в Пловдив 
и Перник - предоставиха социални и здравни услуги 
на 137 самотни стари хора и спомогнаха за тяхната 
социална адаптация и социално включване.

•	 Домашен социален патронаж – предоставяше 
комплекс от социални услуги, свързани с доставка 
на топла храна, поддържане на добра хигиена, снаб-
дяване с технически помощни средства и закупуване 
на продукти и лекарства на 58 възрастни граждани 
в Смолян. Финансирането е осигурено от община 
Смолян.

•	 Обществен социален патронаж – тази дейност 
се осъществяваше предимно от доброволци, кои-
то предоставяха хранителни продукти, облекло и 
безплатни лекарства на 120 самотни възрастни и 
хронично болни хора в над 53 населени места в Кюс-
тендилска област и на 60 самотни възрастни хора 
в Кърджали. Социалните контакти помагаха на бе-
нефициентите да преодоляват социалната изолация. 

•	 Диспечерските гарови служби за обслужване на 
трудноподвижни лица продължиха да функциони-
рат в железопътните гари в София, Пловдив, Стара 
Загора, Бургас и Варна. На 2 092 граждани бяха ока-
зани 7 978 услуги от специално обучени от БЧК соци-
ални асистенти.

•	 Обществени трапезарии – чрез 12-те обществени 
трапезарии БЧК предоставяше безплатен обяд на 1 
039 уязвими граждани с материални, финансови или 
здравословни проблеми в София, Пазарджик, Бур-
гас, Панагюрище, Пловдив и Самоков. Финансира-
нето бе осигурено от МТСП, Германски ЧК, местните 
власти и от собствени средства на БЧК.

•	 Бюрата за социални услуги на БЧК продължиха 
да извършват посредническа дейност между пред-
лагащите грижи за болни, възрастни хора и деца и 
желаещите да ги ползват. Услугите се предоставяха 
както по домовете на гражданите, така и в болнич-
ни заведения. Такива бюра функционираха в София, 
Пловдив и Стара Загора.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
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•	 Бюро за домашни помощници и социални асис-
тенти в Пазарджик – 4 специално обучени домаш-
ни помощници и 1 социален асистент обгрижваха в 
домашна среда 16 трудно подвижни и лежащо болни 
възрастни хора. В Пловдив 5 социални асистента, 
преминали специализиран курс на обучение пре-
доставяха подходящи грижи на 12 лица с уврежда-
ния и самотно живеещи стари хора.

•	 Социалните магазини в Пазарджик и Стара За-
гора продължиха да функционират. На ниски цени 
пазаруваха социално слаби граждани и многодетни 
майки, а приходите от реализираните продажби се 
използваха за осъществяване на значими социални 
дейности в полза на уязвими граждани. 

•	 Социално-консултативна дейност – на 750 уязви-
ми граждани от градовете Лъки, Първомай и Бре-
зово бяха предоставени безплатни социални, здрав-
ни и правни консултации.
70 нуждаещи са се възползвали от услугите, 

предлагани в специализираните институции на БЧК
•	 Дом за стари хора в Кърджали – на 26 домуващи 

бяха предоставени добри битови условия, храна, 
облекло и квалифицирани медицински грижи, соци-
ални контакти и психо-социална подкрепа. Финанси-
рането е осигурено от държавния бюджет. 

•	 Хоспис стационар „Червен кръст” - Кърджали 
– благодарение на 11-те специално оборудвани и 
обзаведени стаи, продължи обгрижването и реха-
билитацията на лежащоболни. През 2010 г. в него са 
постъпили 44 пациенти, при почти пълен капацитет 
на заетост на легловата база.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

През 2010 г. в лицензирания център за професионал-
но обучение на БЧК и неговите филиали са обучени общо 
52 социални асистенти и домашни помощници. 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

•	 Стартира проектът „Разчупване на табутата”, който 
е финансиран от програма DAPHNE и се осъществя-
ва от БЧК в партньорство с организации от Австрия, 
Белгия, Германия, Португалия и Словения. Той е фо-
кусиран върху изработването на обучителна про-
грама, насочена към социални работници, домашни 
помощници и социални асистенти за разпознаване и 
превенция на насилието над възрастни хора в собст-
вените им домове.

•	 Проектът „Възрастни доброволци предоставят 
социални услуги” в Пловдив бе реализиран съв-
местно с Австрийски ЧК и финансиран от програма 
Грюндвиг. Основната му цел бе да се осъществи раз-
мяна на доброволци между двете национални дру-
жества, които да извършат дейности в социалната 
сфера в партниращата държава, както и да се запоз-
наят с механизмите на координация и обучение на 
възрастни доброволци. 

•	 Започна реализацията на проекта „Възрастните 
жени в Европа”, финасиран от Програма Грюндвиг. 
Целта на проекта е, чрез специално изследване, да 
се сравни начинът на живот на възрастните жени 
- доброволки в различните страни-членки на ЕС. 
Партньори по проекта са неправителствени органи-
зации от Германия, Италия, Австрия, Чехия и Литва. 

•	 Проект „Повишаване информираността на об-
ществото по проблемите на възрастните хора 
и защита на техните права”. Въпреки приклю-
чилото финансиране на този проект през 2009 
г., създадените групи от възрастни доброволци 
продължиха да осъществяват различни дейности, 
целящи активно включване в живота на общността 
и участие в дискутирането на актуални проблеми. 

През октомври в Русе се проведе междуобластна 
среща на доброволци на БЧК, участници в проекта 
на тема “Платформата на БЧК за работа с възрастни 
хора – 1 година по-късно”.

Българският Червен кръст е припознат като 
институция, ангажирана с проблемите на възраст-
ните хора както на национално, така и на междуна-
родно ниво, а постиженията му се ползват при съз-
даването на важни международни стратегически 
документи.

Дейности на национално ниво
Представител на БЧК бе включен в различни меж-

дуведомствени комисии, работни групи и обществени 
съвети:
•	 Съвет за обществени консултации към Народното 

събрание (създаден от Парламентарната комисия по 
въпроси на ЕС с оглед правомерното използване на 
европейските фондове);

•	 Комитет за наблюдение на изпълнението на ОП „Раз-
витие на човешките ресурси” към МТСП;

•	 Национална комисия за изработване на Концепция 
за активно стареене;

•	 Комисия за изработване на Стратегия за демограф-
ско развитие на България (2006-2020).

Дейности на международно ниво
•	 БЧК, в качеството си на пълноправен член, продъл-

жи своето активно участие в дейностите на Европей-
ската платформа на възрастните хора – AGE. През 
2010 г. представител на БЧК бе включен в една от 
експертните групи на AGE, работеща по прилагането 
на съвременните информационни и комуникацион-
ни технологии в сферата на социалните и здравните 
услуги за възрастни хора;

•	 Представител на БЧК участва в Управителния ко-



митет на форума на здравните мениджъри към 
МФЧК/ЧП – Зона Европа;

•	 БЧК продължи и партньорството си в международ-
ната мрежа от организации, работеща по проблеми-
те на възрастните хора SEVEN. Това даде възможност 
за обмяна на опит, добри практики и изготвяне на 
съвместни проекти, някои от които вече получиха 
финансиране. 

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (ПДП)

Българският Червен кръст от години утвържда-
ва своето лидерско място в обществото като основен 
партньор на държавата в областта на ПДП. 

През 2010 г.  дейността по ПДП се разви в следни-
те основни насоки:

Превенция на пътнотранспортния травматизъм 
и повишаване пътната култура на обществото

БЧК е дългогодишен партньор на държавата и 
НПО, работещи по въпросите на безопасността на 
движението. Организацията ни е постоянен член на 
Държавно-обществената консултативна комисия по 
проблемите на безопасността на движението по пъти-
щата (ДОККПБДП) към Министерския съвет, където със 
свои експерти участва при изработването на важни нор-
мативни документи и дава становища по въпроси, свър-
зани с пътната безопасност. Нашата дейност в тази област 
бе съобразена с Националната стратегия за подобряване 
безопасността на движението по пътищата на РБългария 
за периода 2007-2010 г., Националната стратегия за опаз-
ване живота и здравето на децата в пътното движение за 
периода 2006-2010 г. и ангажиментите, поети от нашата 
страна по време на Първата глобална министерска кон-
ференция по пътна безопасност в Москва през 2009 г.
•	 Утвърждаване обучението по ПДП за служители 

от Пътна полиция. Традицията продължи и през 
2010 г. За последните четири години са обучени 137 
служители от ръководния състав на ОД на МВР, от 
които 28 през 2010 г. Тези кадри получават сериозна 
подготовка по първа помощ, която им позволява да 
се утвърдят като методисти на тази дейност в област-
ните дирекции на МВР и съвместно със структурите 
на БЧК да организират курсове за колегите си – ОС на 
БЧК В. Търново, Добрич, Смолян и др.

•	 Съвместно със СБА БЧК участва в организацията 
и провеждането на трите кръга на Републикан-
ския шампионат по приложно колоездене под 
надслов „Младежта за безопасност на движение-
то”. Подготовката на състезателите по първа помощ 
се осъществяваше на място от секретариатите на ОС 
на БЧК. Домакини на събитието през 2010 г. станаха 
ОС на БЧК Стара Загора (Казанлък) и Бургас (Примор-
ско), които организираха изпитите по първа помощ и 

отличиха с награди най-добрите.
•	 Участие в традиционната Национална ученическа 

викторина по безопасност на движението, орга-
низирана от Министерството на образованието, 
младежта и науката и Националния дворец на 
децата. През 2010 г. тя се проведе в Търговище с ак-
тивното участие на областната организация на БЧК и 
доброволци на БМЧК. Най-добре представилите се 
във викторината отбори показаха и добра подготов-
ка по първа помощ , за което бяха отличени от БЧК с 
дипломи и предметни награди.

•	 Националното състезание „Най-добър автобусен 
шофьор на 2010 година”, организирано от списа-
ние „Автобуси & микробуси” се проведе за четвърти 
пореден път в Стара Загора с участието на шофьори 
от водещи транспортни фирми в страната. Експерти 
но БЧК провериха теоретичните знания и практиче-
ските умения по първа помощ на участниците. В ме-
роприятието активно се включиха щатни служители 
и доброволци на БЧК - Стара Загора. 

•	 По предложение на БЧК през 2010 г. се възстано-
ви традиционният конкурс „Пътен полицай на 
годината”, организиран от ГД „Противодействие 
на престъпността, опазване на обществения ред 
и превенция”– отдел КАТ “Пътна полиция”. Той 
се проведе за осемнадесети пореден път в София в 
края на месец септември. Проверката на теоретич-
ната и практическата подготовка на участниците в 
състезанието се извърши от експерти на БЧК. В по-
мощ на съдийския състав активно се включиха и до-
броволци на БМЧК- София. По традиция БЧК осигури 
награди и грамоти за най-добре представилите се в 
дисциплината първа долекарска помощ.

•	 Национален дарителски фонд за подпомагане 
на деца, пострадали при пътнотранспортни про-
изшествия към БЧК. Благодарение на активната и 
отговорна дейност на членовете на Консултативния 
съвет на Фонда и помощта на дарителите през 2010 
г. бяха подпомогнати 37 деца с различна степен на 
увреждания, вследствие на пътни инциденти. И през 
изминалата година в страната продължи инициати-
вата на Фонда за провеждането на „открити уроци 
по пътна безопасност” за най- малките ученици от 1 
до 4 клас. В тях участваха активно и много добровол-
ци на организацията.

•	 По инициатива на БЧК, ДОККПБД, КАТ-Пътна поли-
ция, СБА и Българската асоциация на застрахованите 
и пострадалите при катастрофи за първи път у нас на 
21 ноември 2010 г. се отбеляза Световният ден в па-
мет на загиналите при пътни злополуки. На много 
места в страната ОС на БЧК съвместно с партньорите 
организираха панахиди за почитане паметта на заги-
налите в катастрофи. 
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Обучение по ПДП на кандидатите 
за водачи на МПС.

•	 Програмата за обучение на кандидатите за водачи 
на МПС е сертифицирана от Европейския рефе-
рентен център по първа помощ в Париж и издава-
ните удостоверения са валидни за всички страни 
в ЕС. 

•	 За повишаване квалификацията на преподавате-
лите по първа помощ, в продължение на няколко 
години дирекция СЗП организира „открити уро-
ци по първа долекарска помощ”, в които са обу-
чени над 90% от лекторския състав, както и част 
от щатните специалисти на секретариатите на ОС 
на БЧК. 

•	 През 2010 г. бе изработена PowerPoint презента-
ция на методиката на преподаването и се предос-
тави на ОС на БЧК. По този начин в цялата страна 
се унифицира подготовката за водачи на МПС и се 
гарантира спазването на утвърдената от Минис-
терството на здравеопазването учебна програма. 

•	 През 2010 г. в 48 кабинета на БЧК бяха проведени 
4 736 курса (5 508 през 2009 г.) и бяха обучени по 
ПДП 68 117 (80 057 през 2009 г.) бъдещи шофьори. 
В обучителния процес участваха 177 преподавате-
ли. В сравнение с 2009 г. имаме намаление на броя 
на обучените с 15%. Причините за това се коренят 
в демографската и финансова криза, които засег-
наха страната ни. 

•	 За организацията на обучението по места, дирек-
ция СЗП извърши 11 проверки на ОС на БЧК, като 
за установените пропуски бяха дадени конкретни 
препоръки. 

•	 През годината стартира реализацията на про-
ект за откриване на училище на БЧК за под-
готовка по първа помощ на немедицински 
специалисти, работещи в системата на спешна 
помощ. Осъществяването на този проект стана 
възможно в резултат на проучване на богатия опит 
на Германския Червен кръст (ГЧК) в обучението на 
парамедици и със сериозната финансова и екс-
пертна подкрепа на ГЧК - провинция Баден Вюр-
темберг.

•	 Отпечатано бе първото учебно ръководство на 
БЧК „Първа помощ за немедицински специали-
сти в спешната помощ”.

Създаване на подходящи условия за разширя-
ване на кръга от професии, подлежащи на обуче-
ние по ПДП
•	 Курсове по оказване на първа помощ на деца 

до 8-годишна възраст за учители, родители, 
детегледачи. 

Тези курсове все още не се радват на достатъчен 
успех и не се организират в необходимия обем, въпре-
ки създадените условия за това - подготвени препо-
давателски кадри (лекари-педиатри), закупени детски 
манекени и издадено специално ръководство. Вероят-
но причината се крие не само в икономическата криза 
или в липсата на задължителен характер на обучени-
ето, но и в недостатъчното търсене на партньори от 
общността за реализацията на курсовете по места. 
•	 Курсове по ПДП на работното място

За 2010 г. са обучени 1 416 служители на фирми 
и ведомства, срещу 1 485 през 2009 г. Най-активни 
в тази дейност са СС на БЧК и ОС на БЧК Пловдив, До-
брич, Стара Загора, Варна и др. НУЛЦ в Лозен ежегодно 
организира такива курсове за цялата страна.

Популяризиране на обучението по първа доле-
карска помощ сред широката общественост

Тази година отбелязването на Световния ден на 
първата помощ през септември премина под логото 
“Първа помощ за всички”. В него участваха повече 
от 2 500 щатни специалисти и доброволци от цялата 
страна, както и много представители на държавни и 
неправителствени организации - партньори на БЧК. В 
София денят бе отбелязан съвместно с Асоциацията за 
развитие на изкуствата и занаятите (АРИЗ) по време на 
кулинарния фестивал “Пъстра трапеза”. 

И през 2010 г. БЧК запази водещата си позиция 
в областта на обучението на различни групи от на-
селението по първа долекарска помощ и продължи 
да бъде ключов партньор на държавата в осъщест-
вяване на превенцията на пътния травматизъм.

ПРОМОЦИЯ НА ДОБРОВОЛНОТО 
КРЪВОДАРЯВАНЕ

Привличането на доброволни и безвъзмездни кръ-
водарители е една от основните дейности на червено-
кръсткото движение - 30% от кръвта по света се събира 
от националните дружества на ЧК/ЧП. Съгласно действа-
щото у нас законодателство БЧК отговаря само за про-
моцията на доброволното и безвъзмездно кръвода-
ряването. 

През последните няколко години се наблюдава 
устойчива тенденция към нарастване броя на кръ-
водарителите. През 2010 г. техният брой у нас е 162 658 
срещу 160 417 през 2009 г. 

През годината дейността на БЧК в тази област бе на-
сочена предимно към промоцията на доброволното 
кръводаряване:
- повишаване информираността на населението 

за ситуацията в страната и за значимостта на до-
броволното и безвъзмездно кръводаряване;

- привличане и задържане на доброволни кръво-
дарители;

- издигане престижа на доброволния и безвъз-
мезден кръводарител.
И през 2010 г. БЧК работи в отлично партньорство и 

сътрудничество с Националният център по трансфузион-
на хематология (НЦТХ), центровете и отделения по ТХ по 
места, както и с медиите. 

За седми пореден път през 2010 г. БЧК отбеляза 14 
юни – Световния ден на доброволния кръводарител 
под мотото „Нова кръв за света”. БЧК и НЦТХ удостоиха 
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с почетен плакет 10 дългогодишни доброволни и безвъз-
мездни кръводарители. Между тях имаше и студенти във 
възрастовата група 20-24 години, дарили кръв над 7 пъти. 
•	 Изграждане на позитивно отношение към до-

норството и в частност към доброволното кръ-
водаряване сред учащите и младите хора.
Усилията в тази посока бяха насочени към промоция 

на кръводаряването в учебните заведения. Някои ОС на 
БЧК предпочетоха да работят с подрастващите 10-12-го-
дишни (Бургас), други с 18-годишните младежи - СС на 
БЧК, Плевен и др. Целта бе децата и младите хора да се 
запознаят с основните функции на кръвта в човешкото 
тяло, както и с принципите на доброволност и безвъз-
мездност при кръводаряването. 

И през изминалата година Столичната организация 
на БЧК продължи да реализира проекта „Хайде с нас! И 
твоята кръв е важна!”, насочен към младите хора в учи-
лищата. Организирани бяха 12 промоции за доброволно 
и безвъзмездно кръводаряване, в резултат на което 130 
ученици дариха кръв за първи път.
•	 Активно участие при провеждането на нацио-

налните кръводарителски кампании.
Всяка пролет и есен у нас се провежда Национална 

кампания за безвъзмездно и доброволно кръводарява-
не. БЧК е един от основните организитори на тези кампа-
нии, в които се включват и много доброволци на органи-
зацията.

ОС на БЧК Велико Търново стана съучредител и 
член на първия по рода си в страната „Областен съвет 
по кръводаряване”, в който участват Областната упра-
ва, МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, РЗОК и др. обществени 
институции и НПО. По време на пролетната кръводари-
телска кампания той организира и конкурс с награди за 
детска рисунка на тема „Доброволно и безвъзмездно 
кръводаряване“.

В рамките на есенната кръводарителска кампания 
СС на БЧК и екип на НЦТХ организираха образователен 
семинар на тема: „Обучение на доброволци за при-
вличане на кръводарители”. Участие в него взеха 35 
доброволци – учащи и студенти. В резултат, в София 595 
студенти дариха кръв, като 307 от тях за първи път. През 
2010 г. в студентските кръводарителски кампании взеха 
участие над 3 000 учащи в цялата страна.

Активни в тази дейност бяха СС на БЧК, ОС на БЧК – 
Русе, Стара Загора, Сливен, Кюстендил, Хасково и др.

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

Промоцията на здравето е процес, който дава 
възможност на хората и обществото да засилят кон-
трола върху определящите здравето фактори и по 
този начин да го укрепят. Усилията на организацията 
през 2010 г. бяха насочени към предоставяне на здравни 
знания и умения, за мотивиране на личен избор на здра-
вен модел на поведение.

Вниманието бе насочено към промотивни и профи-
лактични дейности за вредата от тютюнопушене, злоу-
потреба с алкохол и наркотични средства, нерацио-
налното хранене, безразборните сексуални връзки и 
други. В областните организации дейността бе съобразе-
на с характерните особености на региона и с интересите 
на хората и бе насочена към  младите хора от учебните 
и социални заведения, малцинствени и рискови групи, с 
които активно работиха доброволците на БМЧК.

Доброто сътрудничество с различни медии даде 
своя принос за популяризирането на инициативите по 
повод отбелязването на световните дни: на здравето, 
борбата с ХИВ/СПИН, първата помощ, за ограничаване на 
тютюнопушенето, доброволното и безвъзмездно кръво-
даряване и др.

Клубове на здравето
През 2010 г. червенокръстките организации в стра-

ната организираха 3 069 различни по вид здравно-про-
светни инициативи (3 260 през 2009 г.). Като традиционни 
форми на здравно-просветна дейност се утвърдиха лек-
циите и беседите с известни здравни специалисти, мла-
дежките здравни лектории и викторини и др. За осъщест-
вяването им допринесоха и 149-те клуба на здравето 
на БЧК в страната. Те са утвърдени звена, където хората 
могат да получат отговор и съвети по здравни въпроси и 
имат възможност да контролират кръвното си налягане. 
Добра дейност развиват клубовете на здравето в Стара 
Загора, Ямбол, Бургас, Габрово, София и др. 

По случай Международния ден на сестринство-
то – 12 май от БЧК е учредена специална награда за ме-
дицинска сестра, която освен висок професионализъм 
в работата си е проявила и хуманно отношение в други 
обществено-значими дейности. Конкурсът се организира 

от Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи, с която от години БЧК си партнира ак-
тивно.

Превенция на Туберкулозата
И през 2010 г. БЧК продължи участието си в Програ-

мата „Подобряване контрола на туберкулозата в Бъл-
гария”- компонент 4 ”Ограничаване разпростране-
нието на туберкулозата сред лицата, употребяващи 
наркотици, лицата с алкохолна зависимост, деца на 
улицата, бежанци и лица, търсещи убежище”. Тя се фи-
нансира от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберку-
лоза и малария. През годината се провеждаха периоди-
чен скрининг на риска от туберкулоза и здравно-инфор-
мационни срещи сред целевите групи за профилактика и 
диагностика на заболяването. Предоставени бяха и мно-
го печатни здравно просветни и рекламни материали. 

Промоция на здраве чрез изданията на БЧК
Активна роля за промоцията на здравето през го-

дината изиграха вестниците „Здраве” и „Бургаски Червен 
кръст”. Те информираха широката общественост за акту-
ални 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. 
В тези служби работят екипи от специалисти - лекари, 
психолози, социални работници, юристи и др. Те пре-
доставят важна и необходима психологическа под-
крепа при различни кризисни ситуации, като гаранти-
рат анонимността на гражданите. Освен консултации 
по здравни, социални, психологически и др. проблеми, 
специалистите от тези служби предоставят консул-
тации и на хора с ХИВ/СПИН проблеми, хора – жерт-
ви на трафик, наркомани и др., като ги насочват към 
институции и организации, които биха могли да им 
помогнат.

В продължение на повече от 25 години телефоните 
на доверието доказаха своята необходимост, а асоциира-
ното им членство към ИФОТЕС (Международната феде-
рация на телефоните за спешна помощ) е международно 
признание за дейността им.

На настоящия етап телефонните служби са три: 
в Пловдив, София и Ямбол. През изминалата година 
те са провели общо 7 841 разговора. Наблюдава се 
увеличаване на интереса към Телефона на доверието 
сред младите хора.

През 2010 г. ОС на БЧК Пловдив разкри приемна за 
жертви на домашно насилие, поради което Телефонът 
на доверието там бе обявен и като кризисна телефонна 
линия. 
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Бежанско-мигрантската 
служба на БЧК работи за осигу-
ряване социална защита и под-
помагане на бежанци, търсещи 
закрила, и мигранти в РБълга-
рия. Основните фактори, които 
оказват влияние в работата са 
следните:
•	 Увеличаване на търсещите 

закрила лица с близо 20% 
спрямо 2009 г.; 

•	 Намаляване броя на лицата, получили статут на 
бежанец или хуманитарна закрила.

•	 Изпълнението на Националната програма за ин-
теграция на бежанците 2008 - 2010 г. (НПИБ) като 
основен партньор на Държавната агенция за бе-
жанците при МС. 
Бежанците и търсещите закрила идват предимно 

от Ирак, Иран, Афганистан, Армения, Сирия, Ливан, Су-
дан, Мароко или са лица без гражданство.

За разлика от предишните години, когато се на-
блюдаваше поток от сами млади мъже, през 2010 г. ряз-
ко се увеличи потокът на търсещи закрила семейства 
с деца.

Тези фактори наложиха известни промени в при-
оритетите и насоките на работа на Бежанско-мигрант-
ската служба на БЧК. Службата съсредоточи своите 
дейности в подпомагането на бежанци и мигранти, 
принадлежащи към уязвими групи – хронично болни, 
лица с увреждания, възрастни над 65 години, бремен-
ни жени, самотни родители, многодетни семейства, не-
придружени непълнолетни деца, бездомни, търсещи 
закрила. 

Същевременно България, като страна - член на 
ЕС и бъдеща част от Шенгенското пространство, при-
влича все повече мигранти и това води  до затягане на 
граничния контрол и като цяло на пропусквателния 
режим. Нараства броят на т.н. недокументирани или 
нелегални мигранти. Продължава тенденцията за про-
дължително задържане на мигранти в специализира-
ните центрове на дирекция Миграция към МВР, в т.ч. и 
на лица, търсещи закрила и техните семейства.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БМС

Основният проект на БМС е спонсориран от Вър-
ховния комисар за бежанците към ООН „Защита и инте-
грация на бежанците в България”. За 2010 г. предоста-
вената сума е 198 027, 24 лв. По споразумението за съ-
трудничество с Държавната агенция за бежанците при 
изпълнение на Националната програма за интеграция 
през 2010 г. бяха предоставени 32 000 лв., които служ-
бата изплати на бежанците, участващи в програмата 
(НПИРБ), за покриване на наем и режийни разноски. 
По проекта с Министерство на здравеопазването „Пре-
венция на туберкулозата сред лица търсещи закрила 
и бежанци” и финансиран от Глобалния фонда за бор-
ба с ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза бяха получени 
средства в размер на 30 424,41 лв.

От фондонабирателни инициативи  - касичка за да-
рения на терминал 1 на летище София и Коледен базар, 
се събраха общо 2 100 лв.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТА

Интеграция на новопризнати бежанци
Основните дейности, реализирани от Бежанско-

мигрантската служба за подпомагане интеграцията на 
новопризнати бежанци, са следните:

•	 Консултации и съдействие на бежанците за реа-
лизиране на  основни социални и икономически 
права и задължения.

•	 Финансово подпомагане, предоставяне на едно-
кратна помощ по молба, подпомагане на бездом-
ни, търсещи убежище.

•	 Финансово подпомагане на бежанците, включе-
ни в Националната програма за интеграция 2008-
2010 за период до една година след получаване-
то на решението за предоставяне на закрила, 
както и за времето на езиково или професионал-
но обучение.

•	 Лекарска помощ и лечение, психологични кон-
султации (вкл. осигуряване на лекарства), както 
и медиация и превод при необходимост.
Медицинското обслужване на бежанците се оси-

гури от Национална многопрофилна транспортна 
болница „Цар Борис III”.
•	 Заплащане на здравни осигуровки.
•	 Подпомагане и поощряване образованието на 

децата чрез осигуряване на допълнително обу-
чение по български език, предоставяне на учеб-
ници и учебни помагала, организиране на извън-
класни занимания.

•	 Подпомагане на уязвими групи сред мигрантите.
•	 Провеждане на семинар за жени, търсещи и 

БЕЖАНСКО-МИГРАНТСКА СЛУЖБА



получили закрила по въпросите на сексуално и 
свързано с пола насилие.

•	 Провеждане на културноисторическа обиколка 
за жени, тъсещи и получли закрила.

•	 Провеждане на летен лагер с интензивно изу-
чаване на български език за деца на бежанци и 
български деца от социално слаби семейства. 

•	 Редовни посещения за двата РПЦ в София и с. 
Баня.

•	 Посещения на СДВНЧ, дирекция „Миграция”, кв. 
Бусманци.

•	 Поддръжка на „Клуб на бежанеца” и организира-
не на различни курсове.

Подпомогнати през отчетния период са общо 
1 063 лица, търсещи закрила, бежанци и мигранти.

Подпомагане и развиване на капацитета на 
организации на бежанските общности 

Доброволци и членове на Съвета на жените бе-
жанки активно се ангажираха за подпомагане на бе-
жанците: оказваха помощ на бежанците за установя-
ване на контакти с различни държавни и общински 
структури, неправителствени организации, болнич-

ни заведения и други, участваха при организиране на 
различни културни и социални мероприятия на бе-
жанските общности, съдействаха на Българския Чер-
вен кръст при идентифициране на лицата и семей-
ствата със специални нужди, осигуряваха психоло-
гична помощ и грижи за болни, инвалиди и разделе-
ни деца.  Участваха в организацията и провеждането 
на семинара за сексуални и свързано с пола насилие 
по време на културноисторическата обиколка за же-
ни-бежанки и търсещи закрила. Активно се включиха 
в Коледния благотворителен базар и Коледното тър-
жество за деца-бежанци.

През изминалия отчетен период БМС оказа под-
крепа и на Етиопското земляческо дружество, което 
подпомогна общо 127 бежанци и мигранти, предим-
но от Африка, чрез консултации и пренасочване към 
офисите на БЧК. 

Мониторинг на условията за прием и оказва-
не на хуманитарна помощ на лицата, търсещи за-
крила, задържани на границата

През 2010 г. БЧК – Хасково ежемесечно посеща-
ваше ГКПП „К. Андреево” и извършваше оценка на 
нуждите на лицата, търсещи закрила, задържани при 
опит за нелегално влизане на територията на Бълга-
рия. БМС, през регионалното дружество, предостави 
помощ - храна, санитарни материали, дюшеци, одея-
ла,  дезинфектанти  и други на 49 души.

Мониторинг на условията за прием в Регис-
трационно-приемателните центрове на ДАБ – Со-
фия и с. Баня, общ. Нова Загора

През 2010 бяха направени 43 посещения на РПЦ-
София и 5 посещения на РПЦ - с. Баня, Новозагорско. 
На място бяха консултирани общо 493 лица, като бяха 
предоставени общо 402 хранителни пакета, както и 
почистващи материали за помещенията.

Работа с мигранти
БЧК в лицето на БМС има достъп по съответния 

ред за  посещения на дома за настаняване на чуж-
денци с наложени принудителни административни 
мерки по Закона за чужденците в България с цел 
оказване на помощ, консултиране, както и издирва-
не членове на семейството на задържани. През 2010 
г. БМС на БЧК предостави помощ от медикаменти, 
дезинфектанти, чаршафи, дрехи втора употреба, са-
нитарни материали, детски играчки, книги  и др. за 
разпределяне на задържаните лица.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВНИ 
И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Бежанско-мигрантската служба при Български 
Червен кръст съществува от 1993 година и работи по 
проект на ВКБООН. Основните партньори на Службата 
са Държавната агенция за бежанците при Министерски 
съвет, Министерство на вътрешните работи в лицето 
на дирекция “Миграция” и Гранична полиция, Българ-
ски Хелзинкски комитет, Съвет на жените бежанки, 
Асоциациата за бежанци и мигранти и Каритас–Бълга-
рия. БМС си сътрудничи активно и с Министерство на 
здравеопазването, Министерство на науката и обра-
зованието, Агенцията по социално подпомагане, Дър-
жавна агенция за закрила на детето, столични учебни 
заведения.
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През 2010 г. в световен мащаб са регистрира-
ни над 950 природни бедствия, в които жертвите 
са над 300 000 души. Прогнозите за следващите 
години са, че броят на природните катастрофи по 
света ще се увеличи.

Отчитайки тази прогноза, на базата на задълбо-
чен анализ на натрупания опит, възможностите на на-
ционалното дружество, Стратегията и политиката на 
МФЧК/ЧП за управление на кризи, Стратегия на БЧК 
до 2020, приоритетите в дейността по Мениджмънт 
на бедствията (МБ) бяха свързани с повишаване ка-
пацитета на организацията за адекватен отговор при 
възникване на бедствени ситуации и подобряване на 
материалната база, чрез привеждането й в състояние 
на готовност за своевременна реакция.

За постигане на по-ефективни действия и подпо-
магане преди, по време и след бедствия бяха актуали-
зирани основните документи по дейността. В органи-

зираните през годината обучения, семинари и курсо-
ве, свързани с дейността по мениджмънт на бедствие, 
участие взеха директори на ОС на БЧК, щатни специа-
листи и доброволци. 

В рамките на Регионална инициатива за Нацио-
налните Дружества от балканския регион, по съв-
местен проект на Австрийския и Българския Червен 
кръст се проведе международен семинар за специа-
листи доброволци, оказващи Психосоциална под-
крепа (ПСП) при бедствия - модул за напреднали. 
Основните теми, бяха изключително от областта на 
кризисната интервенция при бедствия и катастрофи.

На полигона на Националния център за профе-
сионално обучение на „Гражданска защита” в Мон-
тана през септември бе организирано и проведено 
мащабно учение за реакция при бедствия, аварии 
и катастрофи (БАК). В условия, близки до реалните, 
щатни специалисти и доброволци на БЧК бяха обуча-

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
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вани за конкретни действия при земетресения, навод-
нения, пътнотранспортни произшествия и др. Повише-
ни бяха знанията, уменията и практическите навици на 
участниците за незабавна реакция при БАК. Отработе-
ни бяха въпросите по координацията на участващите 
щабове и екипи на БЧК и взаимодействието им с дър-
жавни структури, хармонизирани бяха стандартните 
оперативни процедури за действие при кризи.

ПРИВЕЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА 
В СЪСТОЯНИЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА
ПРИ БЕДСТВИЯ

В началото на годината бе актуализирана базата 
данни за складовите наличности за бедствен резерв. 
След обработка и анализ на постъпилата информация, 

бе разпределено за междуобластните складове заку-
пеното в края на 2009 г. имущество.

За подобряване на логистичната поддръжка на об-
ластните съвети на БЧК в случай на БАК те бяха райони-
рани към централния и междуобластните складове. Ут-
върдено беше минимално необходимото количество от 
имущество и стоки от първа необходимост за незабавно 
подпомагане на пострадалото население при БАК с кое-
то трябва да разполагат областните съвети на БЧК.

Оказването на хуманитарна помощ на нуждаещите 
се у нас и в чужбина с определени количества от бед-
ствения резерв доведе до намаляване на поддържана-
та постоянна готовност от необходимото имущество. 
Поетапно бяха закупени и възстановени в бедствения 
резерв 1 600 бр. одеяла, 1 850 бр. чаршафи, 1 750 бр. 
възглавници и 1 400 бр. хавлиени кърпи.

В рамките на сътрудничеството с Турския Червен 
полумесец, на територията на ОС на БЧК - Хасково бе 
изграден склад за бедствена готовност. 

В изпълнение на утвърдения проект за ремонт на 
радио мрежата на БЧК, през 2010 г. с работен екип от 
специалисти по комуникациите беше възстановена ра-
дио комуникационната мрежа на БЧК на територията 
на ОС на БЧК - Добрич, Русе, Бургас и НС на БЧК 

КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
С ПАРТНЬОРИ, УЧАСТИЕ НА БЧК В 
НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ 
ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА МБ

Продължи традицията за поддържане и раз-
витие на много добро партньорство с държавните 
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институции и неправителствени организации, както 
и участието ни в регионални, национални и между-
народни учения, семинари и срещи. Съвместните 
обучения и учения с партньори са от изключителна 
важност за набиране и обмен на положителен опит в 
комуникацията, координацията и управлението при 
провеждане на спасителни работи и защита на насе-
лението при БАК, за по-доброто разбиране на специ-
фиката на нашата спомагателна дейност и дейността 
на МФЧК/ЧП. 

БЧК взе активно участие в разработването на 
Националния план за защита на населението при 
бедствия, актуализацията на Националната про-
грама за защита при бедствия и Годишния план 
за 2011 г. за изпълнение на Националната про-
грама за защита при бедствия. Представители на 
БЧК участваха в изготвянето на План за действие 
при временна закрила в РБългария. 

Активното взаимодействие със структурите на 
МВР, с които има подписани споразумения за съ-
трудничество, съществено допринася за подпома-
гане на пострадало при бедствие население. БЧК 
винаги тясно е взаимодействал при осъществяване 
на своята дейност с Главна дирекция „Гражданска 
защита”. Във връзка с настъпилите структурни про-
мени БЧК и МВР изготвиха съвместно и подписаха 
„Споразумение за сътрудничество между БЧК и 
МВР при подготовка и оказване на помощ и за-

щита на населението при БАК”.
Щатни служители и доброволци – членове на 

доброволните екипи за работа при БАК взеха учас-
тие в обучения, семинари, учения и курсове, орга-
низирани от МФЧК/ЧП, МКЧК и Европейския офис на 
ЧК/ЧП на страните членки на ЕС.

ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ И 
ПОДПОМАГАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ БАК

•	 Оказване на помощ в страната
Като част от Единната спасителна система, 

чрез своите структури по места Българският Червен 
кръст и през 2010 г. оказа помощ на населението, 
пострадало от пожари и наводнения. С имущество и 
стоки от първа необходимост са подпомогнати над 
50 домакинства от областите Пазарджик, Пловдив, 
Русе, Търговище, Бургас, Кюстендил и Ловеч. За 
отстраняване на влагата в засегнати от наводнени-
ята жилищни и обществени сгради бяха предоставе-
ни уреди за изсушаване на общините Костинброд, 
Перник, Дупница, Нови Искър, Елин Пелин и др. 
Доброволци от Благоевградската червенокръст-
ка организация работиха при тежки метеорологич-
ни условия и минусови температури на граничния 
контролно-пропускателен пункт „Кулата–Прома-
хон”. Те раздаваха на бедстващите шофьори на гра-
ницата топла храна и напитки, консерви, вода, хляб 

и хигиенни материали. Подпомогнати бяха над 550 
души.
•	 Участие в хуманитарни операции в чужбина

Като страна член на ЕС, България и в частност 
БЧК все по-активно се включва в подпомагане на 
държави, пострадали от бедствия. През 2010 г. зна-
чително нарасна предоставената от БЧК помощ 
за преодоляване на последствията от бедствия 
в региона на Балканите, както и страни от Цен-
трална и Източна Европа. БЧК успешно извървя 
пътя от организация, получаваща и разпределяща 
помощ за най-уязвимите слоеве на населението в 
нашата страна, до донор на международно ниво. 
Със собствени средства БЧК участва в операции 
за подпомагане на пострадали при бедствията в 
Албания (2 000 CHF), Черна гора (2 000 CHF), Пол-
ша (3 000 евро), Молдова (3 000 евро), Украйна 
(2 000 евро), Пакистан (5 000 лв.) и за пострада-
лите от земетресението в Хаити - 5 000 лв. БЧК 
подготви и изпрати заедно с правителствената 
помощ на България за Молдова 1 500 одеяла и 
120 чифта обувки. 

Директорът на Дирекция „Мениджмънт на бед-
ствията” участва в две мисии на МФЧК/ЧП в състава 
на „Екип за оценка и координация на терен” (FACT) на 
МФЧК/ЧП Женева и в Регионалния екип за действия 
при бедствия (RDRT) към Зона Европа на МФЧК/ЧП – 
Будапеща.



АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ

През 2010 г. ПСС работи с 
600 доброволни и 45 щатни спа-
сители, организирани в 32 спа-
сителни отряда. През зимния пе-
риод по охрана на ски пистите, а 
и в не една спасителни акции, в 
Банско, Боровец, София, Чепе-

ларе и Добринище, работиха 29 сезонни спасители.
През годината е оказана помощ на 1 450 души, 9 

загинали. Проведени са 65 спасителни акции с участи-
ето на 517 спасители. Почти всички акции са протекли 
при сложни теренни и метеорологични условия. При-
чините за нещастията са комбинирани, но в повечето 
случаи основно значение има субективният фактор. 
Налице са недооценяване на собствените възможнос-
ти, непознаване на терена и особеностите на метео-
рологичните процеси в планините, слаба физическа 
и техническа подготовка, неподходяща екипировка и 
състав на груповите излети и т.н. 

След успешно проведени 3 акции с помощта на 

хеликоптер, главно съвместно с „Авиоотряд 28”, бяха 
направени постъпки от страна на ПСС за сключване 
на споразумение за изграждане на действаща система 
за спасяване в планините от въздуха. На 29 октомври 
2010 г. и двете страни подписаха „Договор за сътрудни-
чество и съвместна дейност”. 

След спасяването на 7 души в пещерата „Духлата” 
при съвместна акция на ПСС и АСО към БФС, ПСС в ли-
цето на своите най-изявени отряди – Банско и София, 
беше наградена за успешното провеждане на множе-
ството спасителни акции през 2010 г. от премиера на 
Република България г-н Бойко Борисов.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Проведени бяха курсове:
•	 За стажант планински спасители, зимен и 

летен – обучени 52 стажанти;
•	 С лекарите планински спасители, зимен и 

летен – обучени 38 лекари:
o зимен курс – Студенец – 23 лекари;
o летен курс – Враца – 15 лекари.

•	 със спасителни кучета:

o зимен курс – х. Ком – 17 спасители;
o зимен курс – Банско – 26 спасители;
o летен курс – Бургас – 26 спасители.

Курсовете са проведени на добро ниво по утвър-
дени и използвани досега учебни планове.

•	 Проведени бяха две атестации: зимни – на 18 
отряда, и летни – за 4 отряда.

•	 През 2010 г. бяха разработени програми за 
система за атестиране на инструкторите. Издадени бях 
талони за правоспособност.

Проведен беше и Републикански летен преглед 
в района на Мальовица с участието на 23 отбора от по 
4-ма спасители и един ръководител. 

ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ

През цялата година ПСС поддържаше активни кон-
такти както с централните, така и с регионалните ме-
дии. Осъществени са около 500 предавания с участие 
на специалисти от ПСС, публикувани са над 200 печат-
ни материала, проведени са много пресконференции 
и целеви срещи с журналисти по актуални въпроси. 
Ежедневно се актуализира интернет страницата на 

ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА
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ПСС с новини за оперативната обстановка в планините, 
с много съвети, препоръки и друга полезна информа-
ция. Сайтът на ПСС, с адрес: http://pss.bg, дневно през 
зимния сезон се посещава от повече от 5 000 потреби-
тели. Новост в интернет страницата е разширението, 
което включва уебкамери и онлайн метеостанции, кои-
то дават възможност на потребителите да следят акту-
алната промяна на метеорологичните условия.

В началото на зимния сезон ежегодно се провеж-
дат съвместни курсове със служителите в спасителни-
те бази на ПСС и служителите на съответните курортни 
центрове. Бяха проведени специалицзирани курсове 
за спасяване от въжени линии, които включваха и учас-
тие на персонала на лифтовите съоръжения. Бяха осъ-
ществени и множество срещи с паркови ръководства 
по проблеми на сигурността на определени планински 
маршрути. От страна на ПСС бяха изготвени и конкрет-
ни препоръки за поставяне на осигурителни постоян-
ни метални парапети и подобряване на маркировката 
в определени планински участъци, където тя липсва 
или следва да се обнови. ПСС проведе и няколко кур-
са за лавинна безопасност с външни за организацията 
сдружения и асоциации.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Дейността на ПСС се ръководи от УС на ПСС и ди-
рекция ПСС при НС на БЧК. УС на ПСС проведе 11 ре-
довни заседания и работи усилено върху обновяване-
то и актуализирането на вътрешно-устройствените до-
кументи на ПСС. Бяха направени промени в Наредбата 
за работата и състава на ПСС, в Наредбата за специал-
ното работно облекло и ЛПС на ПСС, беше изработена 
качествено нова Наредба за Учебната работа на ПСС, 

бяха направени предложения за промяна в Правилни-
ка на ПСС и на 15-отото Общо Делегатско събрание на 
ПСС тези промени бяха гласувани и приети. По предло-
жение на УС на ПСС, Общото събрание на БЧК през май 
2010 г. прие в състава на НС на БЧК да бъде включен 
председателят на ПСС. Доц. д-р Олег Чолаков бе из-
бран за член на НС на БЧК.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

През периода представители на ПСС участваха 
редовно в годишните работни съвещания на междуна-
родната организация по планинско спасяване – ИКАР. 
На тези срещи се обсъждат и приемат новости и поло-
жителни практики в областта на техниката и тактиката 
на планинското спасяване, планинската медицина, ла-
винното дело, в т.ч. спасяване със спасителни кучета, 
спасяването от въздуха с помощта на хеликоптери. 
Производители представят нови модели на спасител-
но имущество, екипировка и съоръжения. Поддържат 
се и се създават нови контакти за развитие на взаимо-
изгодно сътрудничество, относно учебния процес и 
оперативната работа.

В резултат на договорености с ръководството на 
Баварската спасителна служба, инструктори от ПСС 
участваха в три курса в Баварските Алпи при зимни 
и летни условия. Водачи на спасителни кучета взеха 
участие в специализирани курсове във Високите Татри 
– Словакия за работа при лавинни нещастия в рамките 
на учебния процес на Словашката спасителна служба. 
Водачи и спасителни кучета имаха участия и в трени-
ровъчни занимания в Турция, съвместно с екипи от 
Гражданска защита, като представители на България в 
учения на НАТО. 



През 2010 г. Водноспа-
сителната служба (ВСС) фо-
кусира дейността си върху:

- обучение на вод-
носпасителни кадри; 

- профилактична 
дейност сред учениците и 
гражданите; 

- оказване на ме-
тодическа помощ за орга-

низиране на водноспасителната дейност;
- международна и спортна дейност.

Дейността на ВСС по ключови показатели

ПОКАЗАТЕЛИ БРОЙ

Спасени 3 098

Обучени водни спасители                               
Басейн 
Открити води

888

268

Заверени талони                                               
Басейн 
Открити води 

1 763

1 184

Обучени “Водноспасителен минимум” 43 825 

Обучени в курс “Млад спасител” 68

Дружества на водните спасители 32

Брой членове на дружества 1 081
Публикации в медиите 448

Основни нормативни документи, регламентиращи 
дейността на ВСС са Законът за БЧК и „Наредба за 
водноспасителната дейност и обезопасяването на 
водните площи”.

На основание договори с концесионери, БЧК-Бур-
гас охраняваше 8 плажа и 12 плувни басейна, а БЧК-До-
брич - 1 плаж. Представители на БЧК от Бургас, Добрич 
и Варна участваха като експерти в комисии за провер-
ка на състоянието на 87 морски плажа.

За поредна година, със съдействието на БЧК-Раз-
град бе разкрито охраняемо къпално място на яз. 
Пчелина и сезонът завърши без инциденти. Две къ-
пални места бяха разкрити и на язовир Доспат с по-
мощта на БЧК – Смолян.

ВОДЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Съотношението между броя на спасените и удаве-
ните е важен показател, илюстриращ ефекта от работа-
та на Водноспасителната служба. 

Броят на спасените от удавяне е 3 098 души, а 
броят на удавените - 138, от които 23 деца. 80% 
от водните инциденти са във вътрешността на 
страната.

В охранявани зони има 10 удавяния, от които 3 на 
плувни басейни и 7 на море. Основни причини за уда-
вянията си остават подценяването от гражданите на 
опасностите при къпане и плуване, къпането на нео-
храняеми места, недобрата плувна култура и слабият 
родителски контрол.

ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ

През 2010 г. бяха проведени 67 курса за спасители 
на плувни басейни (с 14 курса повече от 2009 г.) и 34 
курса за спасители на открити водни площи и море.

Обучени бяха 1 156 водни спасители (100 човека 
повече в сравнение с 2009 г.). 

ВОДНОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА
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По традиция, най-голям брой кадри подготвиха На-
ционална спортна академия, областните организации на 
БЧК - Варна, Бургас и София. Добри са резултатите и на 
БЧК - Благоевград, София област и Пловдив. Критерий за 
оценка на подготовката на водните спасители в провеж-
даните курсове е не само броят на обучените, а и качест-
вото на учебната работа. Във връзка с това през август в 
НУЦ на БЧК – Созопол се проведе акредитационен курс с 
водещите инструктори по водно спасяване от областните 
организации на БЧК. 

Имайки предвид големия брой обучени спаси-
тели за басейни през 2009 г. и 2010 г. считаме, че на 
този етап има достатъчно водноспасителни кадри 
за тях.

Продължава, обаче, тенденцията на занижен ин-
терес към курсовете за открити водни площи и море, 
дори и в морските ни региони. 

В областните организации бяха заверени лични 
талони за правоспособност – 1 184 за басейни и 1 763 
за отрити водни площи и море (общо 2 947 талона при 
2 127 за 2009 г. т.е. 820 заверки повече).

Тези данни показват, че българският воден спа-
сител постепенно се завръща на работа по нашето 
Черноморие. Основен фактор за това е тенденция-
та за повишаване на трудовото възнаграждение и 
условията на работа. 

Проведен бе курс „Първа медицинска помощ и 
кардиопулмонална ресусцитация при водни и дру-
ги животозастрашаващи инциденти” с 14 лекари и 
медицински сестри. 

В НУЦ на БЧК – Созопол се проведе курс за „Стар-
ши спасители”. 

ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ

Със заповеди на областните управители бяха съз-
дадени 142 областни и общински комисии по водно 
спасяване. В работата им взеха участие специалисти-
те по водно спасяване на областните секретариати 
на БЧК. Те инспектираха водните площи в областите и 
даваха необходимите препоръки за тяхното обезопа-
сяване.

През юни се проведе и традиционната седмица 
на водното спасяване, с пресконференции на нацио-
нално и областно ниво, демонстрации на техники за 
спасяване, много публикации и материали в медии-
те.

БЧК-Варна продължи добрата традиция и бе до-
макин на Национална конференция по проблемите 
на водноспасителната дейност в страната и на науч-
но-практическа конференция по различни аспекти на 
водното спасяване. Издадено беше и ръководство „Тех-
ника на хватките по водно спасяване”.

БЧК-Хасково, в партньорство с детска градина 
„Детски свят“ в гр. Харманли, продължи проека за обу-
чение на родители на деца за опасностите при къпане 
и плуване. 

През отчетната година най-голям брой деца, пре-
минали програмата „Водноспасителен минимум”, са об-
хванати от БЧК - Разград (11 623 ученици).

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

МЕЖДУНАРОДНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ

ВСС е член на Международната федерация по 
водно спасяване – клон Европа (ILSE) от 1967 г. и 
има свои представители в борда на директорите и 
комисиите към федерацията.

През януари представители на ВСС взеха участие в 
годишната работна среща на комисиите към ILSE. 

През октомври българският национален отбор 
(4 жени и 4 мъже) участва в Световното първенство 
по водно спасяване в Египет. В оспорвана борба с 
1074 състезатели българските спасители завоюваха 
участие на 10 финала: 1 А – финал от (1 до 8 място) 
и 9 – Б финала (от 9 до 16 място). Това е най-доброто 
представяне на наш отбор през последните няколко 
световни шампионата.

Със съдействието на областната организация на 
БЧК - Велико Търново бе проведен традиционният 
национален турнир по водно спасяване с 95 учас-
тници. В него взеха участие състезатели от различни 
градове и възрастови групи.

БЧК участва със свои представители като съорга-
низатор на турнир по водно спасяване в гр. Приморско 
за действащи спасители от южното Черноморие.



2010 беше първата година на прилагането на но-
вата Стратегия 2020 на Международната федерация 
на ЧК/ЧП. БЧК беше първото национално дружество от 
Зона Европа, което прие своята стратегия до 2020 г. и за-
почна нейното изпълнение.

БЧК активно участва в дейността на Международно-
то движение на Червения кръст и Червения полумесец, 
на международните форуми на Движението и на тема-
тични и регионални форуми, където се ползва с отличен 
авторитет. Генералният директор на БЧК бе ангажиран 
от МФЧК/ЧП да участва в екипа за оценка на дейността 
на Европейската зона на Федерацията, включително да 
ръководи екипа в Централна Азия. БЧК имаше и много 
активно участие в Европейската Конференция. Предста-
вители на организацията изнасяха опита на БЧК в други 
национални дружества. С участието си в големи между-
народни операции и подпомагане на нуждаещите се в 
трети страни, БЧК все повече заема мястото си на нацио-
нално дружество – донор.

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА

БЧК има подписани договори за сътрудничество и 
споразумения с над 20 национални дружества на ЧК/ЧП.

През 2010 г. бе подписан договор за сътрудни-
чество с Холандския Червен кръст, с което започна 
практическо сътрудничество между четири областни 
структури от всяка страна. Германски ЧК – област Ба-
ден Вюртемберг продължи да подкрепя работата на 
БЧК в сферата на първата помощ, а през 2010 г. органи-
зациите подписаха Споразумение за обучение на не-
медицински специалисти в областта на спешната ме-
дицинска помощ. Продължи активното взаимодейст-
вие с Швейцарски ЧК при прилагането на модела за 
домашни грижи в България и пренос на опита на БЧК 
в други страни. Испанският ЧК продължава да под-
крепя усилията на БЧК в сферата на организационното 
развитие и особено в развитието и прилагането на По-
литиката на БЧК за доброволчеството. Продължава съ-
трудничеството с Италианския ЧК по социално-здрав-
ни въпроси и дейности по превенция на наркомании, 
а сътрудничеството с Френския ЧК все по-активно се 
развива, с участие на БЧК като партньор в няколко ев-
ропейски проекта.

По програма на Европейския офис на ЧК, представи-

тел на БЧК посети Испанския ЧК и се запозна с дейност-
та му по международно развитие и хуманитарна помощ.

Общо 20 областни организации на БЧК си сътруд-
ничат с клонове на други национални дружества, пре-
димно на Германски и Австрийски ЧК.

Делегация на БЧК посети Израел и обсъди с на-
ционалното дружество на Израел сътрудничество в 
областта на предоставяне на здравни услуги и помощта 
при бедствия. Председателят на БЧК посети Кувейтския 
Червен полумесец, а Главният секретар на БЧК - Туни-
зийския ЧП, като бяха обсъдени общи дейности и съв-
местни програми.

Делегации на Беларуския ЧК и на ЧП на Киргиз-
стан посетиха БЧК през 2010 г., за да се запознаят с не-
говите дейности. 

БЧК участва активно в предоставянето на помощ 
за трети страни. Набрани бяха значителни средства за 
пострадалите от земетресението в Хаити, предоставени, 
съвместно със собствени средства в отговор на между-
народния спешен апел на Международната федерация. 
В отговор на наводненията в Пакистан, БЧК организира 
кампания съвместно с МВнР, като средствата бяха из-
пратени по апела на Федерацията. БЧК подпомогна със 
собствени средства националните дружества на Алба-
ния, Черна гора, Полша и др., засегнати от наводненията 
през лятото.

РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
НА БАЛКАНИТЕ

През 2010 г. продължи отличното взаимодействие 
с Турския ЧП, чрез съвместния пилотен проект „Оси-
гуряване на помощни услуги за водачи и пътници в 
нужда, пътуващи от Европа за Република Турция, които 
преминават през ГКПП – Капитан Андреево и Капъкуле”. 
Оказвана бе денонощна помощ чрез осигуряване на бу-
тилирана вода, спешна медицинска помощ и условия за 
отдих и хигиена. Бяха раздадени 75 240 бутилки с вода и 
бе оказана медицинска помощ на 225 души.

Областните организации на БЧК Ямбол и ТЧП Чорлу, 
както и БЧК Бургас и ТЧП Люлебургас размениха визити 
и подписаха договори за сътрудничество.

През 2010 г. беше подписан рамков договор за съ-
трудничество между Български и Румънски ЧК, а деле-
гация от БЧК участва в честването на 65-годишнината на 
Македонски ЧК. 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ДВИЖЕНИЕТО 
И МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Една от най-важните уставни срещи през 2010 г. 
беше Европейската конференция на дружествата на 
ЧК/ЧП. Основните теми на конференцията бяха мигра-
цията и застаряването на населението в Европа, където  
БЧК представи опит и добри практики за работа с хора 
от третата възраст.

Ръководителят на Европейската зона на МФЧК/ЧП 
г-жа Анита Ундерлин присъства на Общото събрание на 
БЧК и изказа висока оценка за дейността на организа-
цията.

През 2010 г. беше подписан договор със Зоналния 
офис на МФЧК/ЧП и започна изпълнението на проект за 
защитено жилище за младежи, напускащи социални ин-
ституции и за промоция на модела на приемната грижа в 
България, финансиран от фондация Velux.

Генералният директор на БЧК взе активно участие 
в процеса на оценка на дейността на Европейската Зона 
на Международната федерация в Беларус, Молдова, Ук-
райна и Русия и беше определен за ръководител на еки-
па за оценка в Централна Азия.

Оценка на финансовата система на БЧК, извърше-
на от МФЧК/ЧП, потвърди съответствието й с най-висо-
ките международни стандарти. На това основание БЧК 
и МФЧК подписаха договор, въвеждащ нов облекчен 
режим на отчетност по проекти, финансирани от Феде-
рацията.

През 2010 г. БЧК участва в пилотен проект за из-
граждане на глобална база данни за националните 
дружества, както и в новата глобална система за от-
четност на Международната федерация. БЧК се включи 
и в глобалното проучване на МФЧК/ЧП за капацитета на 
Националните дружества в сферата на информационни-
те технологии.

БЧК активно работеше с Европейския офис на 
Червения кръст по ключови въпроси, чрез участието 
на Генералния директор на БЧК в управителния съвет на 
Офиса и при преговорите за неговата структура с учас-
тието на МФЧК/ЧП.

През 2010 г. Групата експерти по европейско фи-
нансиране, обединяваща представители на европейски 
национални дружества, работещи в сферата на фондо-
вете на ЕС избра нови председатели, представители на 
международните отдели на Български и Румънски ЧК.

Продължи сътрудничеството с Международния 
комитет на Червения кръст, основно чрез експертна 
помощ при разпространение на международното хума-
нитарно право, прилагане на програмата „Въведение в 
хуманитарното право” в училищата и възстановяването 
на семейните връзки. Представители на делегацията на 
МКЧК в Белград бяха гости на Общото събрание на БЧК.

Председателят на БЧК взе участие в 11-та Среди-
земноморска конференция на ЧК и ЧП в Хърватска, 
посветена на миграционните процеси и „невидимостта” 
на мигрантите, ролята на младите хора като агенти на 
промяната, системите за бедствена готовност на ЧК/ЧП, 
с оглед на климатичните промени и др.

През 2010 г. представители на БЧК участваха в меж-
дународни съревнования и срещи по специализира-
ните спасителни дейности, като планинско спасяване, 
водно спасяване, международно младежко състезание 
по първа помощ, обучения на екипи за отговор на бед-
ствия и международни срещи и работни групи по раз-
лични приоритетни теми, като организационно разви-
тие, проблеми на здравеопазването, на хората от третата 
възраст, превенция на наркомании.

Представители на БЧК взеха активно участие в 
срещи на редица тематични международни мрежи и 
форуми, като ESP (Европейска социална платформа), 
ENDOV (Европейска мрежа по доброволчеството), ILSE 
(Европейска федерация за водно спасяване), AGE (Евро-
пейската платформа за хората от третата възраст), ENPS 
(Европейска мрежа за психо-социална подкрепа на ЧК и 
ЧП), IKAR (Международна мрежа за обмен на опит в пла-
нинско спасяване), RDRT (Регионален екип на МФЧК/ЧП 
за работа при бедствия), ELSG (Европейската експертна 
група за правна помощ).

През 2010 г. БЧК активно се включи в редица евро-
пейски проекти. Един от тях е проектът „Проучване на 
нормативните изисквания за получаване, изпращане 
или транзит на помощта за бедствия в рамките на ЕС (EU 
IDRL Study)”, съвместно с МФЧК/ЧП и 6 национални дру-
жества. Целта на проекта е да се допринесе за промяна 
в националните законодателства, както и на политиките 
на европейско ниво за облекчаване на процедурите за 
получаване на помощ при бедствия.

Участието на БМЧК чрез микро-проект в проекта 
„Позитивни образи”, координиран от Британски ЧК и 
финансиран от EuropeAid, разшири дейността на БЧК в 
областта на международното сътрудничество за разви-
тие.

Изпълняваният от Националния учебен център на 
БЧК проект към Инструмента за гражданска защита 
на ЕС, като водеща организация с три организации-парт-
ньори, има потенциал да разшири капацитета на БЧК в 
разработването на подходи за подготовка на децата за 
бедствия.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ПОСОЛСТВА, 
НПО И ДР.

През 2010 г. Еврокомисарят по въпросите на меж-
дународното сътрудничество, хуманитарната помощ и 
управление на кризисни ситуации г-жа Кристалина Геор-
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гиева посети организацията и се запозна с ролята, зада-
чите и специфичната дейност на БЧК в условията на бед-
ствия, аварии и катастрофи (БАК); механизмите на БЧК 
за привличане на помощ при БАК, както и действията на 
Международното червенокръстко движение за отговор 
при бедствия.

Като съставна част на МФЧК/ЧП и партньор на бъл-
гарското правителство, БЧК информираше редовно 
ресорните министерства за събитията, свързани с дей-
ността на Движението, за Световния доклад за бедстви-
ята на МФЧК/ЧП, за позицията на Движението за клима-
тичните промени и др.

БЧК подкрепяше дейността на българската Плат-
форма на НПО за развитие в качеството на неин член.

През 2010 г. БЧК поддържаше редовни контакти с 
дипломатическите представителства в България за 
представяне на дейността на организацията. Осъщест-
вени бяха редица срещи с представители на диплома-
тическия корпус, които се запознаха с приоритетите и 
работата на организацията и с нейни дейности на терен.

За особен принос и заслуги към дейността на ор-
ганизацията в областта на разпространение на МХП и 
социалните и здравни дейности в помощ на уязвимите, 
със златен медал на БЧК беше награден посланикът на 
Конфедерация Швейцария, Н.Пр. Томас Фелер.

ИЗДИРВАНЕ НА РАЗДЕЛЕНИ БЛИЗКИ 
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ВРЪЗКИ

През 2010 г. Служба „Издирвания” на БЧК регистрира 
73 нови случая, което е увеличение с 28 спрямо 2009 г., 
като приключи общо 20 случая. 2/3 от регистрираните 
случаи са постъпили от чужбина, главно от Великобрита-

ния и Белгия, а останалите са подадени в България за из-
дирване в чужбина. Мнозинството случаи на издирване 
на близки са свързани с миграционните процеси.

Служба „Издирвания” към БЧК се включи в пилотен 
проект за изпълнението на Стратегия за възстановява-
не на семейните връзки 2008-2018, както и за оценка 
на нуждите от издирване на изчезнали близки. Проектът 
се координира от МКЧК - Белград, с участие на служби 
за издирвания към Полски, Сръбски и Унгарски ЧК. Във 
връзка с този проект БЧК беше посетен от представители 
на МКЧК, а през септември в Унгария се състоя работна 
среща. Представител на БЧК взе участие и в годишната 
среща на службите „Издирвания” в Женева.

През септември служба „Издирвания“ участва за-
едно със спасителните екипи на БЧК и на Гражданска 
защита в национално съвместно учение в Монтана. Уче-
нието показа необходимост от разпространение на ин-
формация за работата по издирвания сред партньорите, 
чрез включване на модул за издирвания в обученията на 
екипи и евентуално създаване на екип по издирвания за 
мобилизация при бедствени ситуации на територията на 
страната.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗНАНИЯ 
ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

Във връзка с 30-годишнината на Конвенцията за 
забрани или ограничения върху употребата на опреде-
лени видове конвенционални оръжия, които биха могли 
да причинят прекомерни увреждания или да имат неиз-
бирателен ефект, БЧК разпространи сред националните 
държавни институции и неправителствени организации 
специализирани информационни материали за исто-

рическото значение на този международноправен акт, 
посветен на нормите за регулиране воденето на военни 
действия. БЧК също така призова съответните нацио-
нални институции да допринесат за изпълнение на ан-
гажиментите по разпространение и прилагане на меж-
дународното хуманитарно право, поети по време на ХХХ 
Международна конференция на ЧК и ЧП, и в частност да 
съдействат за ратифициране от страна на РБългария на 
Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси и на 
Конвенцията за защита на всички лица срещу насилстве-
но изчезване. Аналогична инициатива бе предприета 
и с оглед на присъединяването на РБългария към „До-
кумента от Монтрьо” относно международноправните 
задължения на държавите във връзка с операциите на 
частните военно-охранителни компании по време на въ-
оръжен конфликт.

Проведени бяха четири семинара за студенти в бъл-
гарски университети относно инструментите и източни-
ците на международното хуманитарно право и ролята 
и основните принципи на червенокръсткото движение. 
БЧК продължи да оказва съдействие на националните 
въоръжени сили чрез курсове по международно хума-
нитарно право за командни и щабни офицери и чрез 
специализирани изложения и упражнения относно за-
криляните категории лица и обекти при въоръжен кон-
фликт и съществуващите забрани или ограничения вър-
ху използването на неизбирателни методи и средства за 
водене на военни действия. Проведен бе и семинар по 
международно хуманитарно право за представители на 
български държавни институции и НПО.

През април 2010 г. бе проведено първото специали-
зирано обучение на студенти-юристи от клуба по МХП в 
Пловдивския университет. 
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ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

През 2010 г. в медийното отразяване на събитията 
и проявите на организацията преобладаваше позитив-
ният тон (над 60% от публикациите и предаванията са с 
такъв характер, а близо 40% - с неутрален). Продължа-
ва тенденцията публикациите в печата и новинарските 
сайтове  да са с изпреварващ ръст на пред радио- и те-
левизионните предавания, което не се мултиплицира 
при регионалните медии. 

Най-висока медийна активност към БЧК се 
наблюдава през януари, юни, юли и декември, след-
вайки динамиката в дейността на организацията. В 
тематично отношение доминират материалите, 
отразяващи голямата кампания на БЧК в подкрепа 
на пострадалите от земетресението в Хаити. Медиен 
интерес предизвикаха изпълнението на хранителната 
програма от интервенционните запаси на ЕС, различ-
ни партньорски програми на БЧК, дейността на двете 
ни спасителни служби – ВСС и ПСС, кампаниите и про-
ектите на БМЧК и СЗП, редица благотворителни про-
яви и пр. Постоянно внимание имаше към дейността 
на БЧК в областта на подготовката по първа помощ, 
безопасността на движението и дейността на фонда 
за подпомагане на деца, пострадали при ПТП, добро-
волното и безвъзмездно кръводаряване и др.

Всекидневно се мониторираше начинът, по кой-
то се отразява работата на БЧК в медиите и се изготвя-

ше прес-клипинг (media news), за всички дирекции С и 
областни организации на БЧК.

Медийно отразяване по направления 
на дейност

  Медиите отново бяха дарители на организация-
та, като предоставиха безвъзмездно рекламно време 
и място на кампании на БЧК – предимно фондонаби-
рателни (по програма „Топъл обяд”, земетресението в 
Хаити и наводнението в Пакистан и др.).

Моралните и материалните награди за журна-
листи, колкото и да са скромни, имат и стимулиращ 
ефект. През 2010 г. 10 журналисти и централни медии 
бяха наградени за системно и активно отразяване на 
червенокръстките дейности и прояви.

Продължи периодичното обновяване на инфор-
мацията на интернет страницата на организацията. 
Увеличаване на посещенията беше регистрирано през 
първия месец на годината, провокирано от опусто-
шителното земетресение в Хаити и нуждата на хора-
та от навременна информация. Със сътрудничеството 
на E-pay, беше активирано онлайн фондонабиране, 
което доказа своята ефективност. 

ЧЕСТВАНИЯ И ГОДИШНИНИ

На 8 май – Световния ден на Червеният кръст 
и Червеният полумесец бе отчетена една от най-ма-
щабните фондонабирателни кампании – в подкрепа на 
пострадалите от катастрофалното земетресение в Ха-
ити. Наградени бяха служители и доброволци на БЧК, 
както и партньори от централните медии.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ФОНДОНАБИРАНЕ
И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Форми на информационно взаимодействие 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Пресконференции, брифинги и медиини събития 26 37 29
Публикации в централния печат 2 028 2 355 2 193
Публикации в новинарските сайтове и агенции 1 429 3 077 2 571
Публикации в регионалния печат 1 812 1 729 1 781
Телевизионни и радиопредавания – наионални и столични програми 1 241 1 128 1 098
Радиопредавания в регионалните програми 1 226 1 452 1 917
Прессъобщения до нац. медии 78 108 112
Броеве на електронния бюлетин 46 53 51

Повишава се активността на журналистите към прояви с пряко демонстриране на дейността в полза на 
хората и с участие на самите бенефициенти и с подчертано атрактивен характер. 
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През октомври тържествено бе отбелязана 
110-годишнината от създаването на болница “Чер-
вен кръст” с вълнуваща среща с потомците на упра-
вители и лекари на лечебното заведение. Съвместно с 
МБАЛСП “Пирогов” беше организирано и тържество в 
Руския културно-информационен център. 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Периодични издания
Сп. „Български Червен кръст”, периодичното 

печатно издание на организацията, през 2010 г. бе под-
чинено на 110-годишнината на болница „Червен кръст” 
(днес МБАЛСМ “Пирогов”) и свързаните с нея чествания, 
с тематични акценти върху най-важните направления 
в дейността на организацията. Бяха публикувани и ин-
формационни материали, обхващащи всички важни и 
значими събития и прояви на БЧК както на национално 
ниво, така и в областните и общинските организации. 

Важно средство в комуникационната политика на 
БЧК е и седмичният информационен електронен 
бюлетин. За по-пълното отразяване на събитията в 
живота на организацията изключително активно ра-
ботиха областни организации като Столичната, Ямбол, 
Бургас, Пловдив, Силистра, Сливен, Враца, Видин, Шу-
мен, Добрич, Видин и др.

В партньорство с Вестникарска група България 
до ноември 2010 г. бяха издадени 47 бр. от вестник 
„Здраве”, чиято 7 страница беше подготвена от БЧК и 
с материали за дейността на организацията. През де-
кември, поради финансови причини от страна на ВГБ, 
изданието беше спряно.

Продължи да се изготвя и ежедневен мониторинг 
на най-важните текущи и предстоящи политически и 
социални събития в света и в страната, предоставян 
всяка сутрин на служителите в Секретариата на НС на 
БЧК и в секретариатите на областните структури.

За шеста поредна година беше издадено резюме 
на Годишен отчет на БЧК – 2009. През годините той 
се наложи като най-пълният и изчерпателен информа-
ционен материал за организацията, който се отпечатва 
на български и английски език. 

Непериодични издания
През 2010 г. бяха издадени книгата „Имало едно 

време... 110 години от създаването на болница 
“Червен кръст”, учебно помагало „Първа помощ 
при ПТП”, учебно помагало “Първа помощ за неме-
дицински специалисти в спешната помощ”, учеб-
ник “Водно спасяване в плувни басейни и водни 
паркове”, информационна брошура за популяри-
зиране на фондонабирателните програми на БЧК на 
български и английски език, доклад “Нормативни 
изисквания за получаване, изпращане и транзи-
тиране на помощ за бедствия през територията на 
Република България”.

ФОНДОНАБИРАНЕ

През 2010 г. насоката на дейностите по фондона-
биране и тяхната ефективност се определяха от сери-
озни световни и национални предизвикателства. Двете 
мащабни бедствия – разрушителното земетресение в 
Хаити и наводненията в Пакистан, за близо 5 месеца 

насочиха усилията ни към набиране на средства за 
подпомагане на пострадалото население в тези стра-
ни. Организираните фондонабирателни кампании в 
отговор на спешните апели на МФЧК/ЧП приключиха 
успешно и средствата бяха преведени по специална 
процедура на Федерацията. 

Влияние върху резултатите от фондонабирателни-
те кампании оказа и тежката социално-икономическа 
ситуация в България вследствие на световната финан-
сова криза. 

Резултатите от фондонабирателните дейности в 
цялата страна през 2010 г. (696  000 лв.) са много по-
високи от тези през 2009 г. (280 000 лв.). Необходима 
още по-усилена и целенасочена работа по маркетира-
не на средата и на нагласите за дарителство и прила-
гане на адекватни подходи. Важно е българското об-
щество да бъде информирано, че благотворителните 
дейности на БЧК, освен че са социално значими, не са 
кампанийни и временни, а постоянно действащи и це-
логодишни.

Всички български медии бяха наши партньори 
при популяризиране на благотворителните кампании. 
Особен принос при излъчването на видео и аудио кли-
повете за различни каузи през 2010 г. имат големите 
национални медии БНТ, БНР, Нова телевизия и др. Те 
са основни партньори на БЧК при фондонабирателни 
кампании. Запазени бяха традиционно добрите вза-
имоотношения и с медийните ни партньори, членове 
на Партньорската мрежа за благотворителност – 
Меtromedia, Sky Pal, Prime Screen, които продължиха да 
предоставят безплатно услуги при реализирането на 
кампаниите. 
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Национални фондонабирателни кампании за 
подпомагане на засегнати от бедствия

Размерът на набраните средства в помощ на по-
страдалите от природни бедствия в Хаити (397  000 
лв.) и Пакистан (22 499 лв.) показа, че милосърдието 
е присъщо на българите и че финансовата подкрепа 
за страдащите на хиляди километри е израз на соли-
дарност и желание да се помогне. Кампаниите бяха 
подкрепени от много граждани, институции, корпора-
тивния сектор, НПО. В тях се включиха ученици и дори 
деца от детските градини, което е принос за възпитани-
ето им в дух на съпричастност към страданието.
•	 Хаити: Веднага след опустошителното бедствие 

БЧК откликна на Апела на МФЧК/ЧП и в партньор-
ство с медиите обяви национална кампания за 
набиране на средства за спешно подпомагане на 
стотиците хиляди пострадали. Средствата се на-
бираха по банков път, чрез SMS-и на кратък номер 
1255 и чрез on-line дарения. Като партньори на 
кампанията бяха привлечени и останалите мобил-
ни оператори – Глобул и Виваком. По набирателна-
та сметка на БЧК и чрез SMS от средата на януари 
до март 2010 г. бяха събрани и преведени на Феде-
рацията 300 000 шв. франка.

•	 Пакистан: Чрез SMS към единен номер 1255 за всич-
ки оператори и по банков път през месеците септем-
ври и октомври 2010 г. бяха набрани и преведени на 
Международната федерация 14 000 шв. франка. 

Национални фондонабирателни кампании за под-
помагане на уязвими групи в българското общество

През 2010 г. с подкрепата и активното участие на 
членовете на създадената през 2004 г. Партньорска 

мрежа за благотворителност на БЧК бяха организи-
рани и осъществени различни съвместни фондонаби-
рателни кампании и бяха набрани финансови средства 
в размер на 49 885 лв. Със средствата бе финансирана 
програма „Топъл обяд“ на БЧК, по която в цялата стра-
на се осигурява безплатна храна през учебната годи-
на на деца от социално-слаби семейства и сираци. 
•	 Национална Коледна благотворителна кампания 

на БЧК и търговска верига „Каufl and”. От 15 ноем-
ври до 31 декември 2010 г. във всички магазини на 
веригата в страната чрез благотворителни кутии с 
логото на БЧК клиентите дариха парични средства 
в размер на 15 728,30 лв., а от Великденската кам-
пания през 2010 г. - 12 527,86 лв. Общо от прове-
дените съвместни кампании с Кауфланд (Коледа 
2009 г., Великден 2010 г., Коледа 2010 г.) бяха на-
брани средства в размер на 51 241,38 лв. 

•	 Фондонабирателни кампании с мобилните 
оператори. M-tel – кратък номер 1255 донесе на 
БЧК средства в размер на 6 920 лв. Средствата, на-
брани чрез SMS на М-tel през периода на кампани-
ята за Хаити възлизат на 125 707 лв. Постъплени-
ята за програма „Топъл обяд” чрез SMS от Глобул и 
Виваком са около 5 000 лв. 

•	 Успешно протече традиционната за БЧК фондо-
набирателна кампания с коледни и новогодишни 
картички, провеждана съвместно с издателство 
„Уникарт”. Издателството преведе средства в раз-
мер на 12 000 лв. за програма „Топъл обяд”. Тази 
кампания беше подкрепена от БЧК чрез директна 
продажба на картички и чрез разпространение на 
каталога на „Уникарт” сред държавни институции, 
посолства, НПО. Кампанията бе популяризирана и 

сред дамите от дипломатическия елит по време на 
бизнес закуска на International Womens’ Club of 
Sofi a. Уникалният дизайн на картичките доприне-
се и за следващата покана за директна продажба в 
Американското посолство. 

•	 Фондонабирателни кампании с нови членове 
на Мрежата
През 2010 г. към Партньорска мрежа за благотво-

рителност на БЧК се присъединиха Българска търгов-
ско-промишлена палата (БТПП), правоприемникът 
на дейността на New Media Prime Screen, рекламна 
агенция “Бумеранг”, фирма “Хити”, Софарма, тър-
говска верига “Европа”.

Софарма подкрепи програма “Топъл обяд” с 3 000 
лв., набрани чрез тримесечна продуктова кампания с 
отчисляване на процент от продажбата на парацета-
мол за деца. 

УниКредит Булбанк е сред новите партньори в 
Мрежата. Провежда фондонабирателна кампания за 
набиране на средства по ведомост сред своите служи-
тели, които се предоставят на програма „Топъл обяд” 
и на Националния дарителски фонд за подпомагане 
на деца, пострадили при ПТП. През 2010 г. постъпи-
лите средства от служителите, от банката и от УниКре-
дит фондация в Партньорската мрежа възлизат на 5 
479,19 лв. 

Стартира Дарителска програма по ведомост за 
служители на БЧК. Постъпилите средства бяха пре-
доставени за различни благотворителни каузи на ор-
ганизацията.

През учебната 2009/2010 г. по Програма „Топъл 
обяд” бяха одобрени и финансирани 11 проекта: в Со-
фия и в областите Враца, Пловдив, Сливен, Силистра, 



Стара Загора, Смолян, Разград, В. Търново, Търговище, 
Ямбол. До края на учебната 2009/2010 г. са хранени 
685 деца, а общата стойност на преведените суми 
възлиза на 107 572 лв.

През 2010/2011 учебна година бяха одобрени 
и финансирани 15 от 19 кандидатствали проекта - 
957 деца в страната се хранят безплатно всеки делни-
чен ден. Проектите са финансирани от БЧК и от Парт-
ньорската мрежа за благотворителност със 129 781 лв. 

Постъпилите средства от кампании бяха разпре-
делени от комисията по фондонабиране и одобрени 
от Консултативния съвет на Партньорската мрежа за 
благотворителност на БЧК. Предвид високата социал-
на значимост на програмата НС на БЧК я подкрепи с 
50 000 лв. 
•	 Национален дарителски фонд за подпомагане 

на деца, пострадали при пътнотранспортни 
произшествия (ПТП) 
С обединените усилия на партньорите–членове 

на фонда, през изминалите пет години от създаването 
му, са подпомогнати семействата на 211 пострадали от 
ПТП деца. От проведени кампании и дарения на парт-
ньори и фирми, в Националния дарителски фонд през 
2010 г. постъпиха общо 24 470 лв. 

Съгласно споразумение с БЧК за партньорство, 
Българската асоциация на застраховани и постра-
дали при катастрофи, проведе по бензиностанциите 
„Лукойл” в страната благотворителна кампания с кар-
тички, от която във Фонда постъпиха 2 655 лв. 

Много физически лица са дарили пари за фонда 
през изминалата година. Постъпили са средства и от до-
броволни отчисления по ведомост от месечните възна-
граждения на служители в УниКредит Булбанк  и БЧК. 

Благодарение на активното участие на членовете 
на Консултативния съвет на Фонда, с помощта на дари-
телите и в резултат на организираните от БЧК благотво-
рителни инициативи, от сметката на фонда през 2010 г. 
бяха разпределени помощи на стойност 21 981 лева.

По традиция паричните дарения бяха връчени по 
повод Международния ден на детето и Коледа. Колед-
ната среща с пострадалите деца от София и по-близ-
ките региони бе организирана със съдействието на 
МБАЛСП „Пирогов” и се проведе в рапортната зала на 
болницата.

Помощите за останалите деца, както и в предишни 
години, бяха предоставени за връчване на областните 
организации на БЧК. 

Фондонабирателна дейност в областните орга-
низации на БЧК 

През 2010 г. областните организации на БЧК оси-
гуриха финансови средства в размер на 289  355 лв., 
което е с 56% повече в сравнение с пре-
дходната година. Най-добри резултати в 
областта на фондонабирането през 2010 г. 
отчетоха София-град, Пловдив, Велико Тър-
ново, Габрово, Благоевград и Сливен. По от-
ношение на осигурените материални акти-
ви успех бележат областните организации в 
Кърджали, Перник, Сливен, Ямбол.
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ОРГАНИЗАЦИОННО
 РАЗВИТИЕ

Наблюдава се положи-
телна тенденция по отноше-
ние на организационното 
укрепване на БМЧК през 
2010 г. Всяка година член-
ският състав на организа-
цията устойчиво се увели-
чава, както следва: 2008 
г. – 3 848, 2009 г. – 4 204 и 
през 2010 г. - 4 480 души.

•	 Успешно се прилагат елементи от системата за 
доброволчески мениджмънт на БЧК, съобразе-
ни със спецификата на работата с млади хора. В 
някои от областните организации бе възприет и се 
прилага модел на работа, свързан с организиране 
на специализирани доброволчески екипи по раз-
личните направления на дейност. 

•	 Приета бе Стратегия за развитието на БМЧК до 
2015 г. Въз основа на анализ на уязвимостта на 
децата и младите хора, Стратегията очертава най-
важните сфери на дейност на организацията, це-
лите и дейностите й и резултатите, които иска да 
постигне по отношение на облекчаване на страда-
нието на децата и младежите в България. 

•	 Проведена бе петата „Академия за доброволци 
2010”, която се отличи с въвеждането на нови ин-
терактивни методи и подходи и задълбочено вни-
кване в същността, процесите и перспективите в ос-
новни направления на дейност на организацията. 

•	 Стартира официалната интернет страница на 
Български младежки Червен кръст (www.youth.
redcross.bg), която дава възможност на младите 
хора да се запознаят с дейностите и постиженията 
на организацията. 

•	 Учредени бяха годишни награди, които се връч-
ват в пет категории и с тях биват удостоени най-до-
брите областни младежки организации в дадената 
категория. Те целят да стимулират и насърчат сис-
темната и активна работа по основните направле-
ния на дейност, както и въвеждането на нови, ак-

туални за децата и младите хора теми и сфери на 
дейност.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЛАДЕЖКИ 
АВАРИЙНИ ЕКИПИ

•	 Участие на представителния отбор на България в 
Европейската конвенция по първа помощ (FACE)
и класиране на 4-то място сред 28 представени 
страни.

•	 Организиране на най-големия форум за обмен на 
знания и умения между представителите на 28-те 
областни организации. На първия зимен семес-
тър на националния лагер “Академия за до-
броволци” бяха обучени 56 доброволци по първа 
долекарска помощ, първа психологична помощ и 
психосоциална подкрепа. 

•	 Изградени и функциониращи 14 младежки ава-
рийни екипа (МАЕ) (229 членове) в градовете 
Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Вра-
ца, Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, 
Смолян, София-град, Търговище и Шумен. През ме-
сец юни се проведе V национално състезание на 
МАЕ, в което се включиха дванайсет отбора. 

•	 Значителен ръст на ученическите екипи по пър-
ва помощ (УЕПП) (през 2009 г. има функционира-
щи 333 екипа с 1 423 членове, а през 2010 г. – 425 
екипа с  1 952 членове). 

•	 Официално разрешение от създателите на про-
грама „Хелфи” на Австрийски младежки Червен 
кръст за възстановяването на работата на БМЧК 
по нея. 

•	 Реализиране на проект „Подготовка за защита 
на деца”, координиран от Френски Червен кръст. 
Проектът цели да развие успешно сътрудничество 
между поколенията в предаването на умения за 
справяне в риск и да научи децата (между 8 и 12 
год.) как да реагират адекватно, когато са изпра-
вени пред опасна ситуация. В рамките на проекта 
бяха проведени проучвания за моделите на кому-
никация между децата и възрастните по отноше-
ние на рисковете, след което беше разработена 
методика за работа с деца. 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
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ЗДРАВНА ПРОСВЕТА

•	 Чрез обучения, кампании и демонстрации БМЧК 
успява ефективно да достигне до различни въз-
растови и рискови групи, повишавайки тяхната 
информираност относно разпространението, 
рисковете и превенцията на HIV/СПИН и полово 
предавани инфекции. Бяха проведени над 300 
презентации в училищата и 73 обучения на добро-
волци и членове на БМЧК, с които бяха достигнати 
над 94 000 млади хора.

•	 Проведоха се 180 презентации в училищата, с 
които са достигнати над 33 000 ученика по темата 
превенция на наркоманно-рисково поведение. 
Освен проблемът на разпространението и употре-
бата на наркотични вещества, сериозен и задъл-
бочаващ се проблем е и нарастващата стигма 
към зависимите. Поради това БМЧК даде старт на 
първата си национална кампания за толерантност 
и равнопоставеност и за борба срещу дискрими-
нацията към зависимите под надслов: „Време е да 
прогледнем!”.

•	 Приключи проект „Подобряване на стратегиите за 
намаляване на здравните щети сред интравеноз-
но употребяващите наркотици: червенокръстки 
подход в Европа”, по който „Вила Мараини”, Ита-
лиански Червен кръст и още 6 национални дру-
жества работят от 2008 г. Сред целите на проекта 
бяха превенцията на употребата на наркотични 
вещества и намаляването на здравните щети 
сред интравенозните наркомани. Проектът при-
ключи с два добре функциониращи дроп-ин цен-
трове в Русе и Кюстендил, които предлагат на зави-

симите както обмен на игли и спринцовки, така и 
психологическа подкрепа, семейно консултиране, 
тестване на ХИВ/СПИН, туберкулоза и полово пре-
давани инфекции, обучения за ресоциализация и 
изграждане на основни умения за живот и препра-
щане към институции и здравни заведения, при 
необходимост.

•	 Приключи и 4-годишният проект „Здраве в учи-
лище”, чиято цел беше да създаде устойчиви зна-
ния и навици за здравословно хранене и активен 
начин на живот сред деца от 3 клас. В рамките на 
този проект беше разработена методология за 
преподаване – помагала за ученици, за учители, 
информационни материали за родители. Той се 
радваше на голям интерес в 19 области от стра-
ната и в резултат на това 7 500 деца са преминали 
през часове по здравословно хранене и са про-
менили своите навици. С цел успешното въвежда-
не на темата сред младите хора и постигането на 
устойчивост БМЧК разработи модул за обучение 
по темата по метода „връстници обучават връст-
ници”. Темата беше въведена през 2009 г., като 
нейното усъвършенстване продължи и през 2010 
г. и вече модулът е пълноценна част от спектъра 
на обученията, предоставяни от БМЧК.

•	 Подкрепа на безвъзмездното кръводаряване. 
По време на националните кръводарителски кам-
пании доброволците на БМЧК участваха активно 
в дейности по мотивиране и агитиране на добро-
волни и безвъзмездни кръводарители съвместно 
със специалисти по „Безвъзмездно и доброволно 
кръводаряване” от регионалните центрове по хе-
матология и трансфузиология. 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

•	 Традиционните дарителски кампании за Ве-
ликден, Коледа, Първи юни и 16 октомври са 
винаги добре посрещани от обществеността. За 
втора поредна година бяха предоставени 12000 
хранителни пакета за Коледа на деца в тежко со-
циално положение. По време на великденските 
празници бяха зарадвани голям брой деца от спе-
циализирани институции. Цветница и Великден 
са повод и за набиране на средства за закупу-
ване на хранителни пакети, с които се подпо-
магат голям брой деца в нужда. Една от най-
мащабните кампании за набиране на хранителни 
продукти за деца в неравностойно положение се 
реализира по повод световния ден на прехрана-
та на 16-ти октомври. 

•	 Функциониращи центрове за социални услуги 
за деца – приют за безпризорни деца, дневен цен-
тър за работа с деца в риск, център за обществена 
подкрепа на деца и семейства, център за работа с 
деца на улицата и център за настаняване от семеен 
тип.

•	 Работни срещи и обучения на доброволците и 
щатните служители с цел предоставяне на инфор-
мация за видовете социални услуги за деца, мето-
дите на финансиране и реда за лицензиране. 

•	 Стартиране на проект „Социална програма за 
предоставяне на услуги и подкрепа на деца и 
млади хора, напускащи социалните институ-
ции”, финансиран от фондация „Велукс”. Основни 
компоненти на проекта са разкриването на консул-
тативен център по приемна грижа, имащ за цел да 
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насърчава, подпомага и обучава настоящите и бъ-
дещи приемни родители, както и наблюдавано жи-
лище за настаняване, професионална подготовка и 
изграждане на умения за самостоятелен живот на 
младежи, напускащи социалните институции. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ 
 И МЕЖДУНАРОДНОТО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 

•	 Продължава работата по новосъздадения модул 
за обучение „Промоция на хуманитарните цен-
ности“. С него се цели повишаване на чувстви-
телността на младите хора към дискриминацията, 
причините за изграждане на предразсъдъци към 
различни групи от хора, както и изграждането на 
нагласа за толерантност, социално включване и 
противодействие на насилието. 

•	 Разширяване на Програма “Въведение в хума-
нитарното право” (ВХП) на Международния ко-
митет на Червения кръст (МКЧК), която цели да 

запознае младите хора с основни човешки права, 
да формира нагласи на толерантност и умения за 
мирно разрешаване на конфликти. С подкрепата 
на Австрийски младежки Червен кръст през август 
2010 г. в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен се проведе Меж-
дународния летен лагер по програма „ВХП” с 
участието на 60 представители от 17 държави от 
Европа, работещи по програмата. През ноември 
2010 г. се проведе Национално обучение за до-
броволци по програма „ВХП”, за 56 души от 28 
области, чиято задача е да провеждат обучение по 
програмата на клубовете на БМЧК в областта си. 

ЕКОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ

С инициативи като почистване на паркове и об-
ществени места, засаждане на дръвчета, организи-
ране на туристически и велопоходи и отбелязване-
то на международния ден на земята, доброволците 
привлякоха общественото внимание към проблемите с 

екологията и се стремяха да изградят нагласа и навици 
за опазване на околната среда. Увеличава се броят на 
сформираните клубове по екология, които целят да 
развиват системна и целенасочена дейност в тази 
сфера.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

•	 Участие на доброволци на БМЧК в международ-
ни летни лагери и семинари, организирани от 
националните дружества на Турция, Швейцария и 
Австрия.

•	 Представители на ръководството на БМЧК участ-
ваха в Европейските координационни срещи 
на младежките организации на ЧК/ЧП. През 2010 
г. младежки представител взе участие в Европей-
ската регионална конференция на МФЧК/ЧП 
като част от делегацията на нашето национално 
дружество. 
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Данните за състоянието на бизнеса в България 
през 2010 г. показват някои добри резултати в бор-
бата с негативните последици от икономическата 
криза - валутният борд е стабилен и се ползва с ши-
роко политическо доверие, банковата система също е 
стабилна, като реализира нетна печалба, въпреки на-
растването на лошите кредити. България следва разум-
на фискална политика. Дефицитът по консолидирания 
бюджет е сравнително малък - 3.8% от БВП.

Независимо от тези благоприятни показатели, 
преобладават данните, сочещи трудностите, които 
изпитва българската икономика. Кризата си отива 
бавно и болезнено. Инфлацията за 2010 г. е 4.5% и 
е два пъти повече от средната европейска и от за-
ложената в бюджета. Коефициентът на безработица 
за 2010 г. е 10.2 (около 350 хил. души безработни), 
където ръстът спрямо 2009 г. е с 3.7 пункта. Поради 
влошена ликвидност на компаниите е намалено бан-
ковото кредитиране, вследствие на което се намалява 
предприемаческата инициатива и размерът на инвес-
тициите. Европейските фондове се усвояват бавно и 
непълноценно. Фондовият пазар е слаб.

Домакинствата в България и отделните граж-
дани също остро изпитват на гърба си последиците 
от кризата. Около 1/3 от домакинствата са пряко за-
сегнати. Принудени са да ограничават основни разхо-
ди за жизненото си оцеляване като храна, медицински 
услуги, образование. 41% от домакинствата огранича-
ват основни комунални услуги, 29% ограничават консу-
мирането на основни храни, като 8% пропускат някое 
от храненията. Прекратява се плащането на социални 
и здравни осигуровки, което носи пряка заплаха и риск 
при заболяване или загуба на работа. Безработицата е 
голяма, като 5% от работещите са загубили работата си, 
а 30% са засегнати чрез намаляване на възнагражде-
нията и работното време. На най-голям риск от загуба 
на работата си са изложени най-уязвимите групи от 
населението - тези с основно или по-ниска степен на 
образование, както и ромската общност.

С развитието на кризата в Северна Африка и 
повишаването цената на петрола е твърде вероят-
но икономическата ситуация да се усложни отно-
во и слабият икономически подем да бъде спрян.

В тази неблагоприятна 
икономическа среда Българ-
ският Червен кръст не пре-
установи, нито намали под-
крепата си за най-уязвимите 
граждани. Дори много често 
БЧК се явяваше единствената 
организация, подала ръка на 
изпадналите в тежко финансо-
во положение. От голямо зна-
чение се оказа подпомагането 
с хранителни продукти по про-
грамата за разпределяне на ин-
тервенционни запаси на ЕС. По 
тази програма бяха раздаде-
ни 10 003 т. храни и подпомог-
нати 242 хиляди индивиду-
ални и 611 институционални 
бенефициенти.

Трудностите, които иконо-
мическата криза създаде, бяха 
сериозно предизвикателство за ръководството на 
организацията на национално ниво и по места, както 
и за целия състав. Трябваше да се намери разумни-
ят баланс за икономии, така че да бъде осигурена 
издръжката на дейностите в приемлив обем. Фи-
нансовата стабилност беше запазена с цената на 
много усилия и в резултат на пълното разбиране, 
съпричастност и съдействие от страна на целия 
състав на организацията.

По отношение на приходите, в организацията се 
водеше гъвкава политика, насочена към партньори, 
наематели, държавни институции и др. с цел осигу-
ряване на достатъчно ресурс за покриване на теку-
щите разходи. Като голям успех се отчита фактът, 
че организацията успя да съхрани финансовия 
ресурс, представляващ стратегически резерв и 
предназначен за използване в най-критични си-
туации. Разходите бяха обект на непрекъснато на-
блюдение и контрол. Ежедневно се определяха при-
оритетите, като финансовият ресурс се насочваше за 
изпълнение на задачи с преимуществено значение в 
съответствие със стратегическия план на БЧК, отла-

гаха се инвестиционни разходи, търсеха се възмож-
ности за реализиране на икономии.

Приходите по бюджета на БЧК през 2010 г. и съот-
ношение на източниците на финансиране са посочени 
в графика 1.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
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ЛОГИСТИКА

Дейността по логистика в Българския Червен 
кръст е свързана по традиция предимно с полу-
чаване и предоставяне на хуманитарни помощи. 
След присъединяването на България към ЕС притокът 
на хуманитарни помощи от външни донори от някол-
ко години рязко намаля. В същото време българският 
бизнес, освен че изпитва затруднения от икономиче-
ската криза, няма все още в достатъчна степен разви-
то чувство за благотворителност и взаимопомощ към 
различните социални прослойки. Това е причината 
за малкия обем дарения от български дарители през 
2010г., въпреки че има известно завишение спрямо ми-
нали години. 

През 2010 г. са получени 100 пратки с хумани-
тарни помощи на обща стойност 1 095 751,86 лв., от 
които:
•	 Дарения от български фирми и частни лица – 

83 пратки на обща стойност 275 155,90 лв.;

•	 Дарения от дарители от Европейската общност 
–  12 пратки на обща стойност 785 243,00 лв.;

•	 Дарения от дарители извън Европейската общ-
ност – 5 пратки на обща стойност 35 352,96 лв.;
Сред най-големите български дарители са: Озфа-

рма Логистик България ЕООД – медикаменти на обща 
стойност 71 354,06 лв.; Авенди ООД - преходно мля-
ко с пробиотик за деца на възраст над 6 месеца на 
обща стойност 35 326,00 лв.; Нестле България АД – 
шоколадови изделия на обща стойност 23 343,72 лв.; 
Данон Сердика – хранителни продукти на обща стой-
ност 19 880,40 лв.

Дарители от страните от ЕС, които се открояват 
са: Германски Червен кръст – болнично оборудване, 
дрехи, завивки, храна, медикаменти и др. за разпре-

деление от ОС на БЧК Пазарджик, ОС на БЧК София и 
НУЛЦ Лозен на обща стойност 165 844,60 лв; Асоциа-
ция Силви Вартан за България, Франция – медицин-
ска апаратура за МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД и МБАЛСМ 
Пирогов на обща стойност 59 848,40 лв.; Гензиме СЕЕ 
ГМБХ, Германия – медикаменти за Специализирана 
Болница за активно лечение на детски болести ЕАД, 
София на обща стойност 570 578,19 лв.

Диаграма 1 представя дарителите по държави.
Получените дрехи, храни, хигиенни материа-

ли, болнично оборудване, медицински консума-
тиви и др. бяха предоставени за нуждите на соци-
ални, здравни, лечебни, образователни и други 
видове заведения, както и за нуждите на уязвими 
семейства и отделни граждани. 
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Диаграма 1
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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 код: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. «Калоян» 3, София 1000, България

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

ПРОГРАМА „ДОМАШНИ ГРИЖИ” 
IBAN в BGN: BG80 UNCR 7630 1000 0302 91 
BIC: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк 
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

Българският Червен кръст 
осъществява своята дейност 
в изпълнение на основната 
си цел да облекчава и пре-
дотвратява човешките стра-
дания с безпристрастност и 
неутралност, без да прави 
разлика по отношение на на-
ционалност или расова при-
надлежност, пол, социал-
но положение, религиозни 
убеждения или политически 
възгледи. Именно тази наша 
безпристрастност и неутрал-
ност ни позволява да под-
помагаме уязвимите хора 
в трудни ситуации и да бъ-
дем достъпни за всички. За 
да може да изпълнява своя-
та мисия, БЧК се нуждае от 
подкрепата и отзивчивостта 
на цялото общество.

РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА БЧК И БМЧК

От ляво на дясно, седнали: Ангел Кючуков, Георги Марков, д-р Николай Чобанов, проф. Здравко Маринов, д-р София Стоименова, д-р 
Валентин Пеев, маг. фарм. Христо Григоров, проф. Константин Койчев; прави: Дамян Георгиев, Василка Каменова, Атанас Цветански, Илия 
Раев, Маргарита Димитрова, д-р Александър Кобаков, Диляна Димитрова, Христо Ненов, Юлия Андонова, д-р Славита Джамбазова, Цвети 
Пеняшки, Катерина Дикмева, Петър Петров, Теодора Нгуен, Петьо Русинов, Кристиян Пеняшки, Адриан Йорданов, д-р Надежда Тодоровска, 
Христо Паунов, Стойчо Стойчев, доц. д-р Красимир Гигов, Кирил Русев
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Национален съвет на БЧК - Секретариат
София
бул. “Джеймс Баучер” №76,
тел.: 02 81 64 700
e-mail: secretariat@redcross.bg

Областни съвети на БЧК:

2700 Благоевград
ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №29, вх. Е, партер
тел.: 073 885 094
e-mail: blagoevgrad@redcross.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

2500 Кюстендил
ул. “Стефан Караджа” №25
тел.: 078 550 371
e-mail: kyustendil_brc@abv.bg

5500 Ловеч
ул. “Отец Паисий” №9
тел.: 068 603 520
e-mail: lovech@redcross.bg

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

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

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

5800 Плевен
 ул. “Д. Константинов” №23 А 
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
тел.: 082 845 424
e-mail: russe@redcross.bg

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

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

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
тел.: 038 624 493
e-mail: haskovo@redcross.bg

9700 Шумен
ул. “Цар Освободител” №143
тел.: 054 877 336
e-mail: shumen@redcross.bg

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




