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Отличителният знак е червен 

кръст на бял фон, който изобразя-

ва обърнатите цветове на швей-

царското знаме. Употребата на 

емблемата има две основни функ-

ции: защитна – във военно време, 

и отличителна – в мирно време, 

да информира за принадлежността към Движението.

Използването на емблемата е регламентирано в Же-

невските конвенции от 1949 г. и Допълнителните 

протоколи към тях и в специален Правилник от 1991 

г., приет в рамките на Движението.

Ìåæäóíàðîäíî äâèæåíèå íà 
×åðâåíèÿ êðúñò è
×åðâåíèÿ ïîëóìåñåö

Åìáëåìà

×åòèðè
Íîáåëîâè íàãðàäè çà ìèð

 Изминалата 2011 година бе изпълнена както с 
успехи и постижения в дейността на Българския 
Червен кръст, така и с много предизвикателства. 
В условията на тежка финансова и икономическа 
криза и мащабни природни бедствия, ние продъл-
жихме да изпълняваме активно хуманитарната си 
мисия като партньор на държавата в социалната 
и здравната област и като част от Международ-
ното червенкръстко движение. 
 През 2011 г. – Европейската година на добро-
волческите дейности, БЧК постави акцент върху 
работата си с доброволците и получи заслужено 
признание на национално и на европейско ниво. С 
хуманитарни помощи бяха подпомогнати 293 725 
социално слаби граждани и 792 социални и здравни 
заведения, 4 277 възрастни хора получиха грижи 
и социални услуги, 69 261 души бяха обучени по 
първа долекарска помощ. Спасителните служби на 
БЧК оказаха помощ на 1 633 души в планините и 
на 3 840 души при водни инциденти, а бежанската 
служба – на 1 018 души, търсещи закрила в стра-
ната ни. Българският младежки Червен кръст спе-
чели Световната младежка награда на Междуна-
родната федерация на Червения кръст и Червения 
полумесец за 2011 г. 
 Обръщам се с най-топла благодарност към 
всички доброволци, членове и служители на Бъл-
гарския Червен кръст и с дълбока признателност 
към нашите партньори и дарители, към всички, 
които вярват в силата на солидарността, благо-
родството и милосърдието.

Председател

Христо Григоров

 Българският Червен кръст осъществява своята 

дейност в изпълнение на основната си цел да облек-

чава и предотвратява човешките страдания с без-

пристрастност и неутралност, без да прави разлика 

по отношение на националност или расова принадлеж-

ност, пол, социално положение, религиозни убеждения 

или политически възгледи.

 Чрез своята мрежа от доброволци в цялата 

страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и 

кризисни ситуации. Посредством програми за обуче-

ние и дейности в полза на обществото допринася за 

облекчаване и предотвратяване на страданието във 

всичките му форми, закриля здравето и живота и оси-

гурява уважение към човешката личност.

 Първото дружество на Червения кръст в Бълга-

рия е основано през 1878 г. в Сливен. През 1884 г. бъл-

гарското правителство официално се присъединява към 

Женевската конвенция от 1864 г. Единна национална ор-

ганизация е създадена през 1885 г. 

 Законът за Българския Червен кръст е приет от 

37-ото народно събрание през 1995 г. Организацията е 

регистрирана по Закона за юридическите лица с несто-

панска цел като сдружение за извършване на обществе-

нополезна дейност.

 Българският Червен кръст е част от Междуна-

родното червенокръстко движение и се ръководи от 

неговите основни принципи: неутралност, хуманизъм, 

безпристрастност, независимост, доброволност, 

единство и универсалност. 

Международен комитет на Червения кръст

  1901 г. - на Анри Дюнан - създателят на Чер-

вения кръст, посветил живота си на хуманността и 

облекчаването на човешките страдания;

  1917 и 1944 г. - на Международния комитет 

на Червения кръст като признание за хуманитарните 

дейности по време на двете световни войни;

  1963 г. - на МКЧК и Лигата (сега Междуна-

родна федерация на дружествата на Червения кръст 

и Червения полумесец) по случай 100-годишнината на 

Движението.

Международна федерация на дружествата 

на Червения кръст и Червения полумесец

187 Национални дружества на Чер-

вения кръст и Червения полумесец



1

 Стратегия на БЧК до 2020 г.;
 Брой на членовете – 141 935; 
 Обхват и членове спрямо населението – 1,93%; 
 Брой на доброволците – 19 128 (ръст с 23,15%   

 спрямо 2010 г.);

 Дружества – 2 738;
 Общински организации – 270;

 Областни организации – 28;
 Прилаган системен подход за наблюдение и оценка  

 на състоянието и дейността на областните орга- 
 низации по отношение постигането на международ- 

 ните червенокръстки стандарти за „добре функцио- 

 ниращо национално дружество”;

 Подпомогнати над 7 000 нуждаещи се (възрастни,  

 деца, хора с увреждания, бездомни и др.) за над 

 80  000 лв. чрез механизма Хранителна банка на   

 БЧК, функциониращи хранителни банки в Благоевград,  

 Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Панагюрище, 

 Пловдив, Силистра, Стара Загора, Шумен, София-град,  

 Сливен и др.;

 Обучение и квалификация – 3 237 обучени в 228 раз- 

 лични форми; 299 базови и 469 специализирани обуче-
 ния на 8 241 доброволци;

 Системна методическа помощ на областните чер- 

 венокръстки организации, в т.ч. от вътрешен екип  
 от модератори на БЧК за създаване и реализиране на  
 европейски и национални проекти;

 Проектна дейност – реализирани успешно над 70  
 проекта по различни направления на дейност, осъ- 
 ществени в 209 общности на различни нива;

 Реализирана мащабна програма във връзка с Евро- 
 пейската година на доброволческите дейности – 

 Европейски тур, три национални конкурса;

 Представител на БЧК участва в Комисия към ЕС за  

 разработване на документите във връзка с Годината 

 на доброволческите дейности;

 Представители на БЧК участваха в работните групи  

 на националната програма за доброволческите дей- 

 ности, в т.ч. и при разработване на Закона за добро- 

 волчеството;

 БЧК бе домакин на официалната среща на Европей- 
 ската мрежа за развитие на доброволчеството  
 (ENDOV)

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

БЧК работи за укрепване на своя капацитет за пълно-
ценно функциониране в динамична и променяща се сре-
да и за запазване идентичността и независимостта 
на организацията. През Европейската година на добро-
волческите дейности акцент бе поставен върху рабо-
тата с доброволци и признанието на тяхната ценност 
и значимост за развитие на местните общности.
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ÑÎÖÈÀËÍÎ-ÇÄÐÀÂÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ

 Социални дейности
Хуманитарно подпомагане – оказана помощ на 293 
725 лица и семейства и 792 социални и психиатрич-
ни заведения чрез: 

Разпределяне на храни от интервенционните      

запаси на ЕС - подпомогнати 231 596 души и 719 

институционални бенефициента, раздадени 12 
566 778,51 кг продукти;

Допълнително раздадени хуманитарни помощи на 

62 129 социално слаби;

Допълнително подпомогнати 73 социални инсти-
туции и здравни заведения.

Парично подпомагане чрез Фонд „Милосърдие” – под-

помогнати 263 души. 

•

•

 Социални услуги
 Лиценз от Агенцията за социално подпомагане за 

предоставяне на 14 вида социални услуги, 10 от които са 

за възрастни хора. Предоставени социални услуги на 4 277 
граждани.

Осем центъра „Домашни грижи” – предоставяне на 

социално-здравни услуги на хора с хронични заболявания 

и трайни увреждания в София, Монтана, Благоевград, 

Пловдив, Ловеч, Варна, Смолян и Добрич – обгрижени 

287 пациенти над 65-годишна възраст. Осъществени 

8 949 посещения от медицински сестри и 20 877 от 

домашни помощници.

Домашен социален патронаж – ежемесечно 58 души в 

Смолян получават топла храна, битово обслужване и 

почистване на домовете;

Обществен социален патронаж - доброволци предос-

тавят храна, медикаменти, дрехи, хигиенни матери-

али и топло човешко присъствие на 50 самотни въз-
растни и хронично болни в над 25 населени места в 

област Кюстендил, на 17 самотни възрастни хора в 

Кърджали и на 15 самотни възрастни хора в Пловдив;

Дневни центрове за възрастни хора в Пловдив и Пер-

ник – за 133 самотно живеещи стари хора;

В 13 обществени трапезарии в София, Пазарджик, 

Бургас, Панагюрище, Пловдив, Самоков – 1 157 уязви-
ми граждани получават безплатен обяд;

Бюра за социални услуги в София и Стара Загора, за 

осигуряване на детегледачи и болногледачи;

Бюра за домашни помощници и социални асистенти – 

Пазарджик и Пловдив - домашни помощници и социални 

асистенти обгрижват 39 трудноподвижни и лежащо-

болни възрастни хора в домашна среда;

Проект „Грижа за човека” – Пазарджик, 66 души с 

трайни увреждания и самотноживеещи стари хора се 

обгрижват от 15 социални асистенти и 31 домашни 
помощници;

„Кризисен център” – Пловдив, комплекс от услуги на 

лица, преживели насилие или друга форма на експлоата-

ция. В него са пребивавали 11 жени и 17 деца, а услуга-

та правно консултиране са ползвали 26 жени. 

Диспечерски гарови служби - на 1 779 трудно подвижни 
граждани са оказани 8 633 услуги в 5-те пункта в жп 

гарите София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора;

Социални магазини за дрехи в Стара Загора и Пазар-

джик; Детски социален магазин в Стара Загора;

Дом за стари хора в Кърджали за 37 души; 

Хоспис „Червен кръст” – Кърджали – постоянна зае-

тост на капацитета;

Социално-консултативна дейност – 14 социални при-
емни – консултации по здравни и социални въпроси в 

областите Смолян, Пловдив и Варна – обслужени 47 
души.

•

 Предоставя обучение по професията социален асис-
тент, домашен помощник и помощник-възпитател за 
отглеждане и възпитание на деца.

 Център за професионално обучение

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

През 2011 г. усилията на организацията бяха насочени 
към намаляване на социалната и здравната уязви-
мост и повишаване благосъстоянието и качеството 
на грижите за нуждаещите се граждани.
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 Международни проекти за възрастни хора  Първа долекарска помощ

 БЧК има изработена „Платформа за работа с 
възрастни и/или пенсионирани хора” и е пълноправен 
член на Европейската платформа за възрастните хора 
(AGE).

Проект „Повишаване информираността на обще-
ството по проблемите на възрастните хора и 
лобиране за техните права” в сътрудничество с 

Швейцарски ЧК в Монтана, Пловдив, Благоевград, До-

брич, Ловеч, Смолян, Русе, Търговище, Шумен, Враца, 

Габрово и Ямбол.

Проект „Разчупване на табутата” - изработване на 

обучителна програма за разпознаване и превенция на 

насилието над възрастни хора. Участват: Австрия, 

Белгия, Германия, България, Португалия и Словения;

Проект „Възрастните жени в Европа” - сравнително 

изследване на живота на жените от третата въз-

раст в Европа – Германия, Австрия, Италия, Чехия, 

Литва, България;

•

•

•

Превенция на пътнотранспортния травматизъм:
Обучение по ПДП на 30 младши и старши инспек-
тори от Пътна полиция от цялата страна;

Национален дарителски фонд за подпомагане на 
деца, пострадали при ПТП;
200 открити урока по пътна безопасност за по-

вече от 10 000 деца от 1 до 4 клас; 

Национална ученическа викторина по безопас-
ност на движението;
Републикански шампионат по приложно колоезде-

не „Младежта за безопасност на движението”;
Национално състезание „Най-добър автобусен 
шофьор на годината”;
Национално състезание „Пътен полицай 2011”.

Обучение по ПДП на кандидатите за водачи на МПС 

– в 47 кабинета на БЧК бяха проведени 4 635 курса, 

обучените получават европейски сертификат; 

Осигуряване на европейски сертификат на обучени-

те от БЧК по ПДП в курсове: за учители, родители, 

детегледачи; за служители на фирми и ведомства на 

работното място - обучени 1 867 души; 

 Открито училище по първа помощ за немедицински 
специалисти (парамедици) в спешната помощ и в други спе-
циализирани служби. Регистрирана професия парамедик.

Психо-социална подкрепа - телефони на доверието в 

София, Пловдив и Ямбол – проведени 7 593 консулта-
ции;

Промоция на доброволното кръводаряване – при-

влечени нови кръводарители, над 3 500 учащи се, в 

традиционната кръводарителска кампания „Капка по 
капка живот”;
Промоция на здравето – превенция на социалнозна-

чими заболявания - СПИН, туберкулоза, хепатит, по-

лиомиелит и др. В 90-те клуба на здравето на БЧК 

са организирани 3 349 различни по вид здравно-про-
светни дейности.

•

•

•

•

•

•
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Капацитет и ресурси
1 Национален екип за работа при бедствия, ава-
рии и катастрофи (НЕРБАК) – 22 доброволци;

1 Национален екип за действие при наводнение – 

10 доброволци;

10 Доброволчески екипа за работа при бедствия, 
аварии и катастрофи (ДЕРБАК) с общо 147 до-
броволци към ОС на БЧК в Русе, Добрич, Варна, 

Бургас, Велико Търново, София, Кюстендил, Видин, 

Смолян и Ямбол, както и 4 звена за действие при 

наводнение в състава на ДЕРБАК;

60 доброволци – професионални психолози за оказ-

ване на Първа психологична помощ и Психосоци-
ална подкрепа;
утвърдени и приети за изпълнение са „Политика по 
управление на бедствия” и „Стратегия на БЧК по 
управление на бедствия, за периода 2011 - 2020 г.”;
проведени обучения, семинари и курсове на нацио-

нално и международно ниво с участие на над 370 
щатни специалисти и доброволци; 

организирани над 10 съвместни учения на нацио-

нално и областно ниво на екипите на БЧК и ЕСС.

Привеждане на материалната база в състояние на 
готовност 

актуализирана база данни за складовите налич-
ности за бедствен резерв. Закупена екипировка 

и имущество за дооборудване на ДЕРБАК за над 

50 000 лв.
Координация и сътрудничество с партньори:

Министерство на вътрешните работи, ГД „По-

жарна безопасност и защита на населението”, 

Министерство на отбраната, Министерство на 

външните работи, Министерство на образова-

ÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒ ÍÀ ÁÅÄÑÒÂÈßÒÀ

нието, младежта и науката, Министерство на 

здравеопазването, Военномедицинска академия, 

Държавна агенция за бежанците, неправител-

ствени организации и др.;

подписани споразумения за сътрудничество с 

Българския лекарски съюз, Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва; меморандум за 

сътрудничество с фондация „Електронно здраве-

опазване България”.

Оказана помощ и подпомагане на пострадали при 
бедствия:

в усложнена зимна обстановка по КПП - оказана 

помощ от областните съвети на БЧК в Ямбол, 

Бургас и Хасково на нуждаещите се. Подпомогна-

ти 505 души с храна, топли напитки и хигиенни 

материали;

през студените зимни месеци са подпомогнати 

с хранителни пакети, топла храна и одеяла 135 

бездомни хора от Русе и Варна;

проведени по места информационни кампании за 

справяне с усложнената зимна обстановка и с 

летните горещини; 

от областната организация на БЧК във Велико 

Търново са подпомогнати 1 020 човека, претър-

пели технологични аварии.

над 40 домакинства от областите Сливен, Плов-

див, Пазарджик, Силистра, Добрич, Русе, Варна, 

Бургас и Велико Търново, пострадали от пожари, 

са подпомогнати с имущество и стоки от първа 

необходимост.  

Участие в хуманитарни операции в чужбина:
оказана подкрепа на Японския Червен кръст 

(253 622 лв.), Африканския рог - предоставени 

5 000 шв. фр. за бедстващите; подкрепа на усилия-

та на Международната федерация на дружествата 

на червения кръст и червения полумесец (МФЧК/

ЧП) за решаване на хуманитарната криза в Север-

на Африка и Близкия Изток (5 000 шв. фр.); на наци-

оналното дружество на Тунис (2 000 евро).

•

•

•

•

•

БЧК участва активно в разработването, актуализира-
нето и прилагането на Националния план и Национал-
ната програма за действие при бедствия, Закона за 
защита при бедствия, елемент е от Единната спаси-
телна система (ЕСС) на страната и от Националната 
система за ранно предупреждение.
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Курсове за:

стажант-планински спасители – зимен и летен, 

общо 22 обучени;

планински спасители – два курса зимен и летен 

профил, обучени съответно 18 и 28 души.

„Работа в трудни терени” – два курса, общо 36 

участници;
работа на скала – два курса, общо 37 участници;

кандидат-инструктори – два курса, общо 21 учас-
тници;

спасителни кучета – три курса, общо преминали 

обучение и тренировка 21 кучета;

лавинен – 28 участници.

лекари, планински спасители – зимен и летен, 

общо 20 обучени;

Работа с GPS за щатните спасители – 11 учас-
тници;

Атестация на инструкторите - общо 28 инструк-
тори;

Учебно-тренировъчно занимание с хеликоптер и екип 

на „Air glaciers”, Цермат, Конфедерация Швейцария, и 

екип на ПСС във връзка с охраната на стартовете 

от Световната купа по ски в Банско.

Републикански зимен преглед с участието на 27 от-

бора от цялата страна.

ÏËÀÍÈÍÑÊÀ ÑÏÀÑÈÒÅËÍÀ ÑËÓÆÁÀ

 Аварийно-спасителна дейност

600 доброволни и 45 щатни планински спасители, ор-

ганизирани в 32 спасителни отряда.

Оказана помощ общо на 1 676 човека, от които 1 120 

са транспортирани в медицински заведения с тежки 

увреждания. Загиналите са 6, а 1 е останал в неиз-

вестност.

Проведени 73 спасителни акции, с участието на 486 

спасители, оказана помощ на 133 души. 

В много случаи помощ е оказана чрез телефонна връз-

ка и консултация с дежурните спасители в дирекция-

та и базите на ПСС. 

 Учебна дейност

 Осъществени са около 1 000 предавания в елек-

тронни медии с участие на специалисти от ПСС, пуб-

ликувани са над 500 печатни материала. Ежеднев-

но се актуализира страницата на ПСС в Интернет 

(http:/pss.bg) с информация за оперативната обстановка 

в планините, съвети, препоръки и др. През зимния сезон 

страницата дневно се посещава от над 6 000 потребители.

 Представители на ПСС взеха участие в: годишната 

среща на Международната организация по планинско спа-

сяване – ИКАР; международен курс, проведен от Алгойския 

клон на Бергвахт (Оберсдорф), Германия; учебни демон-

страции на НАТО, проведени в Бургас и в Монтана, съв-

местно с ГД ПБЗН; демонстрация на дейността на ПСС и 

тийм-билдинг с екипа на Европейския комисар по междуна-

родно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при 

кризи г-жа Кристалина Георгиева, на които тя даде висока 

оценка. 

 През 2011 г. завърши реконструкцията и модерниза-

цията на най-старата база на ПСС - база Алеко на Вито-

ша. През декември 2011 г. новата база беше открита и 

пусната в експлоатация. 

 Профилактична дейност

 Международна дейност

•

•

•

•

•

•

•

•

ПСС работи за намаляване на травматизма и за 
спасяване живота на пострадалите в планините.
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ÂÎÄÍÎÑÏÀÑÈÒÅËÍÀ ÑËÓÆÁÀ

 ПРЕЗ 2011 г.:

спасени от удавяне – 3 840 души;

брой удавени – 156;

обучени водни спасители – 1 192;

обучени по „Водноспасителен минимум” – 40 049;

дружества на водните спасители – 33;

Превенция на водния травматизъм; 

Обучение на водноспасителни кадри; 

Международна и спортно-състезателна дейност;

Методическа помощ и осъществяване на водноспа-

сителна дейност на водни площи; 

 Дейност на ВСС

 Обучение на водноспасителни кадри

Квалификационни степени:

Млад спасител без право на професионална рабо-

та; 

Воден спасител на плувни басейни и водни парко-
ве дава право на професионална работа; 

Воден спасител на открити водни площи и море 

дава право на професионална работа;

Старши спасител дава право на професионална 

работа, като ръководител на спасителна стан-

ция; 

Инструктор дава право за провеждане на теоре-

тични и практически занимания; 

Обучават се специалисти, работещи във вод-

носпасителната верига – лекари и медицински 
сестри. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

обучителни програми – „Дръж под око”, програма за 

най-малките и техните родители; „Приятели с вода-
та”, програма за деца от 6 до 9 год.; „Водноспасите-
лен минимум”, програма за деца от 1 до 7 клас 

142 областни и общински комисии по водно спася-
ване. ВСС получи подкрепа от представители на МЗ, 

МВР, МОМН, дирекция „Концесии” към МРРБ, МФВС, 

Столична община и др.

Национална конференция по проблемите на вод-
носпасителната дейност в страната и научно-прак-

тическа конференция по различни аспекти на водно-

то спасяване.

 Превенция

•

•

•

•

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

Участие на Националния отбор на БЧК в Европейско 
първенство по водно спасяване – завоюван златен 
медал и европейска титла от Мария Златкова в 
дисциплината 400 м плуване в море.

Европейско първенство за юноши Копенхаген - 2011 
10-и юбилеен национален турнир по водно спасяване 
- В. Търново, със 130 участници.

 Международна и спортно-
 състезателна дейност

 Основни нормативни документи, регламентиращи 

дейността на ВСС, са Закон за БЧК и „Наредба за вод-
носпасителната дейност и обезопасяването на водните 
площи” на Министерски съвет.

 Методическа помощ

•

•
•

ВСС фокусира дейността си върху превенция на 
водния травматизъм и обучение на водни спаси-
тели.
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ÁÅÆÀÍÑÊÎ-ÌÈÃÐÀÍÒÑÊÀ 
ÑËÓÆÁÀ

Услуги:
социални консултации, предоставяни ежедневно в 

приемната на БМС;

осигуряване на достъп до медицинска помощ и 

психолог;

подпомагане образованието на децата бежанци;

детски летен лагер с интензивно изучаване на 

български език;

предоставяне на финансова и хуманитарна помощ 

на уязвими бежанци;

съдействие на бежански и мигрантски общно-

сти.

Превенция на социалнозначими заболявания – ту-

беркулоза, ХИВ/СПИН, хипертония и диабет;

Развитие на капацитета на бежански организации:
Етиопско земляческо дружество;

Съвет на жените бежанки;

Афганистанско културно дружество.

Мониторинг на условията за прием на лица, търсе-
щи убежище, както и на местата за задържане по 
границата;
Застъпничество пред държавните институции за 
интеграция на бежанци и мигранти;
Партньори – ВКБООН, Държавна агенция за бежа-

нците, Министерство на здравеопазването, МВР – 

ГД „Гранична полиция”, дирекция „Миграция”, Български 

съвет за бежанци и мигранти, Български Хелзинкски 

комитет, Асоциация за интеграция на бежанци и ми-

гранти, Каритас – България.

Подпомогнати 1 018 души, търсещи убежище, 
бежанци и мигранти от Ирак, Иран, Афганистан, 
Сомалия, Сирия и др.

•

•

•

•

•

•
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обмен на опит по планинско спасяване, ELSG – Евро-

пейската група за правна поддръжка, FAEEN – Европей-

ска образователна мрежа по първа помощ, Българска 

Платформа на НПО за международно развитие;

Укрепване на капацитета за изпълнение на европей-
ски проекти:

Информационен и планиращ семинар за управление 

на европейски проекти с гост представител на 

Европейския офис на ЧК;

Участие в експертната група на ЧК за европейско 

финансиране (European Funding Practitioners Group);

Участие в среща на Еврокомисаря по въпросите на 

развитието г-н Андрис Пиебалгс с представители 

на гражданския сектор, организирана от МВнР.

Партньорски проекти:
Приключили европейски проекти: „Самозащита с 

деца в общността”, „Проучване на нормативните 

изисквания за получаване, изпращане или транзи-

та на помощта за бедствия в рамките на ЕС (EU 

IDRL Study)”, „Модерни подходи за превенция сред 

децата и учащите се в Европа”.

Стартирали европейски проекти: „Безопасна Ев-

ропа чрез висококвалифицирани спасители”, „Ев-

ропейски доброволчески корпус за хуманитарна 

помощ”.

Други стартирали проекти: „Бизнес инкубатор 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ ÑÚÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
за уязвими групи”.

Договори за сътрудничество с национални дружества 
(НД) – 18 рамкови договора и 3 проектови с НД;

Ефективно сътрудничество с МКЧК, МФЧК/ЧП, Офи-

са на МФЧК за Зона Европа, Европейския офис на ЧК 

в Брюксел, структури на ООН, дипломатически пред-

ставителства и др.;

10 посещения в БЧК на представители на други на-

ционални дружества, компоненти на Движението, 

дипломатическия корпус и на други международни 

организации и над 109 участия на български предста-

вители в мероприятия в чужбина;

Служба за издирвания на БЧК: 59 нови случая на из-

дирване; среща в София на Службите за издирвания 

към Полския, Сръбския и Унгарския ЧК за изпълнение 

на Стратегия 2008/2018 по възстановяване на се-

мейните връзки; участие в Годишна среща на служ-

бите „Издирвания” на НД в Париж и проведен семинар 

за ОС на БЧК „Възстановяване на семейните връзки 
при бедствия” с участие на МКЧК;

Популяризиране на хуманитарното право и Принци-

пите на Червения кръст, Семинар по Международно 

хуманитарно право за НПО и държавни институции, 

три семинара за студенти, издадено пособие „Азбука 
на международното хуманитарно право” с подкрепа-

та на посолството на Конфедерация Швейцария.

•

•

•

•

Участие на БЧК в официални форуми на Движението:
17-а Балканска конференция на дружествата на 

ЧК/ЧП в Букурещ. Презентации за дейности на 

БЧК, свързани с възрастните хора, миграцията и 

подготовката за бедствия;

Женева – 18-а сесия на Общото събрание на 
МФЧК/ЧП, Съвет на делегатите на Междуна-
родното движение, 31-ва Международна конфе-
ренция на Червения кръст и Червения полумесец 

– БЧК участва съвместно с Постоянното пред-

ставителство на България в Женева, приети 9 

резолюции с хуманитарни ангажименти на друже-

ствата.

Участие на БЧК в международни платформи и мрежи: 
ENDOV – Европейската мрежа за развитие на добро-

волчеството, ESP – Европейска социална платформа, 

ILSE – Европейска федерация по водно спасяване, AGE
– Европейската платформа за хората от третата 

възраст, ENPS – Европейска мрежа на ЧК/ЧП за пси-

хо-социална подкрепа, IKAR – Международна мрежа за 

•

•

•

•

•

Изминалата 2011 г. бе особено успешна в областта 
на международното сътрудничество. БЧК активно 
участва в дейността на Международното движение 
на ЧК/ЧП и затвърди своята роля на стабилен парт-
ньор на различни организации в България и в чужбина.
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ÂÐÚÇÊÈ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎÑÒÒÀ, 
ÔÎÍÄÎÍÀÁÈÐÀÍÅ È ÈÇÄÀÒÅËÑÊÀ ÄÅÉÍÎÑÒ

 Връзки с обществеността  Набиране на средства за хуманитарни каузи

Публикации за дейности на БЧК:
Визуални медии – 1 112 предавания;

Печатни медии и информационни агенции – 6 340 
публикации;

Регионални медии – 3 181 публикации и предава-
ния;

Интернет страница на БЧК – www.redcross.bg;

Фейсбук страница на БЧК;

Фейсбук страница на Програма „Топъл обяд”;

Издания – сп. „Български Червен кръст”, Електронен 

седмичен бюлетин – 46 броя.

•

•

Програма „Топъл обяд” – набрани средства 

257 431 лв. 1 325 деца в 22 области на страната 

получаваха безплатна храна в училище на стойност 

206 840 лв. Най-активни партньори по програмата 

са: Кауфланд България, Самекс ООД, Асоциация „Силви 

Вартан за България”, Българска православна църква, 

Издателска къща „Уникарт”, M-Тел, „Софарма” АД, 

„УниКредит Булбанк” АД, Бейкър Тили Клитау, Българ-

ска търговско-промишлена палата, E-Pay, Easy Pay, 

M3 Communications Group Inc., Prime Screen, Sky Pal, 

Metromedia и др. 

Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при ПТП – с 22 300 лв. са подпомогнати 

семействата на 42 деца от цялата страна;

Национална кампания за пострадалите от опус-
тошителното земетресение и цунами в Япония – 
253 622 лв.

•

•

•

В областта на връзките с обществеността водещо бе търсенето на нови и атрактивни форми за популяризиране 
на дейностите на организацията, повишаване на интереса на обществеността към хуманитарните каузи и цен-
ности. Осигурени бяха финансови средства за подпомагане на нуждаещи се групи от обществото, а ангажирането 
на партньорите беше гарант за отчетност и прозрачност.
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Център за работа с деца от улицата в Пазарджик;

Дневен детски център в Русе с капацитет 29 деца 

и Център за обществена подкрепа за 38 деца в 

неравностойно положение в Добрич;

Кампания „Деца помагат на деца”.
Работа с деца – 565 посещения в специализирани ин-

ституции за деца, достигнато до 4 149 деца:

Проект „Здраве в училище” – в 19 области, об-

хванати 7 400 деца и над 380 учители;

Кампания „Бъди един от 90 000” – набрани 

50 114 лв. за осигуряване на безплатен обяд в учи-

лище на уязвими деца;

2 000 хоспитализирани деца в детските отде-

ления на болниците в цялата страна получиха 

подаръци за Коледа, дарени от Асоциация „Силви 

Вартан за България”

Превенция на наркоманно рисково поведение, зависи-
мости – 148 презентации в училища и 150 обучения 
за доброволци срещу дрогата и тютюнопушенето: 

общо достигнати над 27 800 души.

Превенция на сексуално рисково поведение, ХИВ/СПИН
124 информационни кампании, 305 презентации в 

училищата, 505 обучения за доброволци. Достиг-

нато до 66 349 младежи.

Превенция на ХИВ/СПИН сред групата на инже-
кционно употребяващите наркотици по про-

грама, финансирана от Глобалния фонд на ООН – 

11 000 персонални контакта, над 120 000 стерил-
ни комплекта за инжектиране, над 1 900 консул-
тации със зависими.

Промоция на хуманитарните ценности и на принци-
пите на Червения кръст;
Програма „Въведение в хуманитарното право” на 

МКЧК – в 100 училища.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÌËÀÄÅÆÊÈ 
×ÅÐÂÅÍ ÊÐÚÑÒ

Организационно развитие:
277 клуба, 4 571 членове и над 4 386 доброволци;

Над 750 обучения, работни срещи и дискусии на 

тема Доброволчество;

„Академия за доброволци 2011”.
Първа помощ и младежки аварийни екипи:

16 Младежки аварийни екипи (МАЕ) с 247 членове, 

161 акции;

313 Ученически екипи по първа помощ (УЕПП) с 

1 411 членове в 27 области;

Национално състезание на УЕПП.

Социални дейности:
Проект „Социална програма за предоставяне на 
услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи 
социалните институции”, подкрепен от фондация 

„Велукс” и МФЧК/ЧП; открит Консултативен цен-

тър по приемна грижа; Кампания по приемна грижа 

”Всички имаме грижата” в 112 общини, с участи-

ето на 1 321 доброволци и 80 щатни служители. 

Достигнати над 44 000 души;

Предоставени 6 000 хранителни пакети за деца в 

риск;

Приюти за безнадзорни деца в Русе – 34 деца и 

Дом от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в Пазар-

джик – 24 деца;

•

•

•

В годината на своя 90-годишен юбилей БМЧК спече-
ли Световната младежка награда за 2011 г. на Меж-
дународната федерация на ЧК/ЧП и с активната си 
дейност доказа, че е организация, предоставяща 
качествени услуги и дейности за намаляване на уяз-
вимостта сред децата и младите хора и за възпи-
таването им в хуманитарните ценности.

•

•

•

•

•
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 По отношение на приходите и разходите в организа-

цията се водеше гъвкава и разумна политика за осигуря-

ване на издръжката и финансиране на червенокръстките 

дейности. И през тази отчетна година не се наложи да се 
разходват средства от стратегическия финансов резерв 
на организацията. Разходите бяха обект на непрекъснато 

наблюдение и контрол на всички ръководни нива. Разумни-

те икономии станаха неотменима част от политиката 

на ръководството и поведението на всички служители.

ÔÈÍÀÍÑÈ, ÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÄÅÉÍÎÑÒ È ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
 Ëîãèñòèêà

 Дейността по логистика обхваща получаването 
и предоставянето на хуманитарни помощи - взаимо-
действие и координация с дарители, идентифициране 
и обработка на постъпили искания за подпомагане, 
митническо освобождаване на пратки, точно прилага-
не на правилата от вътрешно организационните до-
кументи, относими към тази дейност, предоставяне 
на информация на оторизирани държавни  институ-
ции за получени и изпратени хуманитарни помощи.

В последните години притокът на хуманитарни 

помощи е доста ограничен в сравнение с първите години 

на прехода. Изключение правят случаите, в които възникне  

бедствие. Тогава дарителите- български и чуждестранни- 

се активизират и се изпращат дарения конкретно за 

пострадалите от бедствието. 

През 2011 г. са получени 147 пратки на обща стойност 
869 587,04 лв., от които:

Дарения от български фирми и частни лица –  122 
пратки на обща стойност 394 554,42 лв.;
Дарения от дарители от Европейската общност  
– 18 пратки на обща стойност 467 708,46 лв.;
Дарения от дарители извън Европейската общност  

– 7 пратки на обща стойност 7 324,16 лв.;
 Сред най-големите български дарители са:

Лидл България – хранителни продукти на обща  
стойност 153 927,01 лв.;
Данон Сердика – хранителни продукти на обща  
стойност 52 562,34 лв.;
Мода Шпорт ЕООД, с. Равнища – дрехи на обща  
стойност 42 843,00 лв.; 

Валмарк България ЕООД –  „Марсианци Имунактив 

Ягода 100 таблетки с марсиански лазер – витамини 

за деца”  на обща стойност 11 100,00 лв.;
 Сред най-големите дарители от Европейската 

общност са:

Германски Червен Кръст  – болнично оборудване, 

дрехи, завивки, храна, медикаменти и др. за 

разпределение от ОС на БЧК Пазарджик и НС на БЧК 

на обща стойност 241 701,55 лв.;
Асоциация Силви Вартан за България, Франция  - 

обща стойност 214 484,77 лв.
Получените дрехи, храни, хигиенни материали, 

болнично оборудване, медицински консумативи и др. бяха 

предоставени на областните червенокръстки организации 

за нуждите на социални, здравни, лечебни, образователни и 

други видове заведения, както и за нуждите на уязвимите 

групи, семейства и индивиди по места. На национално 

ниво хуманитарното подпомагане се координираше от 

Националната комисия по хуманитарни помощи. За 2011 

г. Комисията проведе 4 заседания, на които текущо се 

разглеждаха наличните в Централна Складова база Лозен на 

БЧК материали и молбите за предоставяне на материална 

помощ. Текущо се анализираше постъпващата от 

Областните организации на БЧК информация за нуждите в 

цялата страна.

 Ôèíàíñè è ñòîïàíñêà äåéíîñò

В условията на продължаваща икономическа и финан-
сова криза Българският Червен кръст успя да запази 
финансовата си стабилност. В същото време орга-
низацията не само че не намали обема на дейност-
ите си в подкрепа на уязвимите, а в много отноше-
ния дори го увеличи. Голям принос за този резултат 
има работата по проекти на национално и областно 
ниво, съответстващи на нуждите и очакванията на 
обществото, уязвимите групи и в изпълнението на 
стратегическите приоритети на БЧК. През 2011 г. 
продължи и успешното осъществяване на дейности, 
носещи приходи, успоредно с повишаване на контрола 
за тяхното изразходване.
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Îáëàñòíè ñúâåòè íà Á×Ê:

2700 Áëàãîåâãðàä
óë. “Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” 
¹29, âõ. Å, ïàðòåð
òåë.: 073 885 094
e-mail: blagoevgrad@redcross.bg

8000 Áóðãàñ
æ.ê. “Âúçðàæäàíå” áë. 7, ï.ê. 232
òåë.: 056 819 041
e-mail: burgas@redcross.bg

9000 Âàðíà
óë. “Áðàòÿ Øêîðïèë” ¹3
òåë.: 052 612 674
e-mail: varna@redcross.bg

5000 Âåëèêî Òúðíîâî
óë. “Öàð Îñâîáîäèòåë” ¹1
òåë.: 062 620 233
e-mail: velikotarnovo@redcross.bg

3700 Âèäèí
óë. “Êíÿç Áîðèñ I” ¹4
òåë.: 094 606 095
e-mail: vidin@redcross.bg

3000 Âðàöà
óë. “Ïîëê. Êåòõóäîâ” ¹44, ï.ê. 243
òåë.: 092 624 747
e-mail: redcross@isv.net

5300 Ãàáðîâî
óë. “Êîíñòàíòèí Èðå÷åê” ¹3
òåë.: 066 803 116
e-mail: redcrossgabrovo@abv.bg

9300 Äîáðè÷
óë. “Îòåö Ïàèñèé” ¹19, ï.ê. 121
òåë.: 058 602 247
e-mail: dobrich@redcross.bg

6600 Êúðäæàëè
óë. “Îòåö Ïàèñèé” ¹9 áë. 1
òåë.: 0361 61 843
e-mail: kardjali@redcross.bg

2500 Êþñòåíäèë
óë. “Ñòåôàí Êàðàäæà” ¹25
òåë.: 078 550 371
e-mail: kyustendil_brc@abv.bg

5500 Ëîâå÷
óë. “Îòåö Ïàèñèé” ¹9
òåë.: 068 603 520
e-mail: lovech@redcross.bg

Íàöèîíàëåí ñúâåò íà Á×Ê - 
Ñåêðåòàðèàò
Ñîôèÿ
áóë. “Äæåéìñ Áàó÷åð” ¹ 76,
òåë.: 02 81 64 700
e-mail: secretariat@redcross.bg
www.redcross.bg

4700 Ñìîëÿí
áóë. “Áúëãàðèÿ” ¹ 24-À
òåë.: 0301 63 297
e-mail: smolyan@redcross.bg

Ñîôèÿ-îáëàñò
1504 Ñîôèÿ
áóë. “Äîíäóêîâ” ¹61
òåë.: 02 846 85 27
e-mail: sofreg@redcross.bg

Ñòîëè÷åí ñúâåò
1407 Ñîôèÿ
áóë. “Äæåéìñ Áàó÷åð” ¹76
òåë.: 02 812 28 22
e-mail: sofcom@redcross.bg

6000 Ñòàðà Çàãîðà
áóë. “Ðóñêè” ¹54,
òåë.: 042 625 209
e-mail: starazagora@redcross.bg

7700 Òúðãîâèùå
óë. “30-òè ÿíóàðè” ¹3,
òåë.: 0601 63 292
e-mail: targovishte@redcross.bg

6300 Õàñêîâî
óë. “Èëàðèîí Ìàêàðèîïîëñêè” ¹2
òåë.: 038 624 493
e-mail: haskovo@redcross.bg

9700 Øóìåí
óë. “Öàð Îñâîáîäèòåë” ¹143
òåë.: 054 877 336
e-mail: shumen@redcross.bg

8600 ßìáîë
óë. “Äèìèòúð Áëàãîåâ” ¹1, ï.ê. 153
òåë.: 046 664 424
e-mail: yambol@redcross.bg

3400 Ìîíòàíà
áóë. “Ãðàô Èãíàòèåâ” ¹4
òåë.: 096 300 116
e-mail: montana@redcross.bg

4400 Ïàçàðäæèê
óë. “Õàí Êðóì” ¹11
òåë.: 034 445 650
e-mail: pazardjik@redcross.bg

2300 Ïåðíèê
óë. “Ðàäîìèð” ¹1
òåë.: 076 602 662
e-mail: pernik@redcross.bg

5800 Ïëåâåí
óë. “Ä. Êîíñòàíòèíîâ” ¹23 À 
òåë.: 064 801 324
e-mail: pleven@redcross.bg

4000 Ïëîâäèâ
óë. “Êðàêðà” ¹6
òåë.: 032 622 762
e-mail: plovdiv@redcross.bg

7200 Ðàçãðàä
óë. “Êðàêðà” ¹14
òåë.: 084 661 255
e-mail: razgrad@redcross.bg

7020 Ðóñå
óë. “Ïëèñêà” ¹2
òåë.: 082 845 424
e-mail: russe@redcross.bg

7500 Ñèëèñòðà
áóë. “Ìàêåäîíèÿ” ¹131
òåë.: 086 823 080
e-mail: silistra@redcross.bg

8800 Ñëèâåí
óë. “Ãåí. Ñòîëèïèí” ¹5
òåë.: 044 624 133
e-mail: sliven@redcross.bg
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ „ÄÎÌÀØÍÈ ÃÐÈÆÈ” 
IBAN â BGN: BG80 UNCR 7630 1000 0302 91 
BIC: UNCRBGSF 
Áàíêà: ÓíèÊðåäèò Áóëáàíê 
Àäðåñ: óë. “Êàëîÿí” 3, Ñîôèÿ 1000, Áúëãàðèÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ “ÒÎÏÚË ÎÁßÄ“
IBAN â BGN: BG37UNCR 7000 1500 5335 32
BIC: UNCRBGSF
Áàíêà: ÓíèÊðåäèò Áóëáàíê
Àäðåñ: óë. “Êàëîÿí” 3, Ñîôèÿ 1000, Áúëãàðèÿ

ÔÎÍÄ ÇÀ ÍÀÁÈÐÀÍÅ ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀ ÏÎÄÏÎÌÀÃÀÍÅ 
ÍÀ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÏÐÈ ÁÅÄÑÒÂÈß, ÀÂÀÐÈÈ È ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ
IBAN â BGN: BG47 UNCR 7630 1077 9117 00
BIC: UNCRBGSF 
Áàíêà: ÓíèÊðåäèò Áóëáàíê
Àäðåñ: óë. “Êàëîÿí” 3, Ñîôèÿ 1000, Áúëãàðèÿ

ÔÎÍÄ „ÌÈËÎÑÚÐÄÈÅ”
IBAN â BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF
Áàíêà: ÓíèÊðåäèò Áóëáàíê
Àäðåñ: óë. “Êàëîÿí” 3, Ñîôèÿ 1000, Áúëãàðèÿ

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÄÀÐÈÒÅËÑÊÈ ÔÎÍÄ ÇÀ ÏÎÄÏÎÌÀÃÀÍÅ ÍÀ ÄÅÖÀ, 
ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÏÐÈ ÏÚÒÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈ ÏÐÎÈÇØÅÑÒÂÈß
IBAN â BGN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33
BIC: UNCRBGSF
Áàíêà: ÓíèÊðåäèò Áóëáàíê
Àäðåñ: óë. “Êàëîÿí” 3, Ñîôèÿ 1000, Áúëãàðèÿ

ÔÎÍÄ Â ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÄÅÖÀ È ÌËÀÄÅÆÈ 
ÑÚÑ ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈ
IBAN â BGN: BG13 UNCR 7000 1512 1422 45
BIC: UNCRBGSF
Áàíêà: ÓíèÊðåäèò Áóëáàíê
Àäðåñ: óë. “Êàëîÿí” 3, Ñîôèÿ 1000, Áúëãàðèÿ

Áúëãàðñêèÿò ×åðâåí êðúñò èçïúëíÿâà ñâîÿòà õóìàíèòàðíà ìèñèÿ ñ áåçïðèñòðàñòíîñò è íåóòðàëíîñò, êîåòî íè 
ïîçâîëÿâà äà ïîäïîìàãàìå óÿçâèìèòå õîðà â òðóäíè ñèòóàöèè è äà áúäåì äîñòúïíè çà âñè÷êè. Íóæäàåì ñå îò 
ïîäêðåïàòà è îòçèâ÷èâîñòòà íà öÿëîòî îáùåñòâî, çà äà ïîìîãíåì íà ïîâå÷å õîðà â áåäà.
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