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Facts and Figures on the activities of the Bulgarian R

ed Cross 2019

Българският Червен кръст (БЧК) е доброволна 
организация, която осъществява своята дейност 
в изпълнение на основната си цел да облекчава 
и предотвратява човешките страдания с 
безпристрастност и неутралност, без да прави 
разлика по отношение на националност или расова 
принадлежност, пол, социално положение, религиозни 
убеждения или политически възгледи. Чрез своята мрежа 
от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите 
хора в бедствени и кризисни ситуации.
БЧK е част от Международното червенокръстко 
движение и се ръководи от неговите основни принципи: 
хуманност, безпристрастност, неутралност, 
независимост, доброволност, единство и универсалност.

Кои сме ние?  | Who are we?

The Bulgarian Red Cross (BRC) carries out its activity 
in pursuit of its main objective to alleviate and prevent 
human suffering with impartiality and neutrality, without 
discrimination as to nationality or race, gender, social status, 
religious conviction or political ideas. 
Through its countrywide network of volunteers, the BRC 
renders assistance to the vulnerable people in disaster and 
crisis situations. 
The BRC is a voluntary organization which is a part of the 
International Red Cross and Red Crescent Movement and is  
guided by its Fundamental Principles: Humanity, Impartiality, 
Neutrality, Independence, Voluntary Service, Unity and 
Universality.

Четири Нобелови награди за мир:
• 1901 г. на Анри Дюнан - създател на Червения 

кръст; 
• 1917 и 1944 г. - на МКЧК за хуманитарните 

дейности по време на двете световни войни;
• 1963 г.  - на МКЧК и на Лигата (сега МФЧК/ЧП)  

по случай 100-годишнината на Движението.

Four Nobel Prices for Peace
• 1901 awarded to Henry Dunant – the founder of the 

Red Cross;
• 1917 and 1944 – awarded to the ICRC in recognition of 

its humanitarian activities  during the two World Wars.
• 1963 – awarded to ICRC and the League (now the 

IFRC/RC) for the 100th anniversary of the Movement.

Международното червенокръстко движение, основано от швейцарския хуманист Анри Дюнан, днес е най-
голямата хуманитарна организация в света, която обединява националните дружества на 192 държави.

The International Red Cross Movement, founded by the Swiss humanist Henri Dunant, is the largest humanitarian 
organization in the world nowadays, uniting the National Societies of 192 countries. 
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Изградена структурна и функционална основа за 
успешно реализиране на червенокръстка дейност в 
полза на общностите.

Sustainably built structural and functional basis for the 
successful implementation of the BRC activities in the 
communities.

Доброволчество
• Въведен съвременен доброволчески мениджмънт по 

нива и повишено качество и активност, при състав 
около 18 000 души; 

• Проактивна роля за развитие на доброволческите 
нагласи в обществото – участие в Коалиция за 
защита и разширяване на пространството за 
действие на гражданското общество в България;

• Внедряване на  IT база данни за доброволци във 
всички областни/столичната организации;

• Работа със спонтанни доброволци. 

Областни организации
Regional branches

Общински организации
Municipal branches

Дружества

Брой на 
доброволците*

Обхват на 
членове спрямо 

населението

Брой на членовете

150 444
Number of members

2,15% 17 769

Volunteering
• Contemporary volunteer management implemented at 

all levels. Enhanced quality and output of around 18 000 
volunteers totally;

• Proactive role for the development of attitudes for 
volunteering activity – membership in the Protection and 
Development of the Civil Society in Bulgaria Coalition;

• Adoption of the volunteers’ IT data base in all BRC regional 
organizations;

• Management of spontaneous volunteers.

Number of
 volunteers* доброволци под 35 г.

under 35 years old

Membership 
compared to 
population

2 844 28Local 
associations

265

*46,05 % 

Стабилизиран членски състав и увеличен дял на младите хорa
Stabilization of the members’ number and high percentage of the 
young people.

Организационна дейност | Organizational Activity
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Организационна дейност | Organizational Activity

Осъвременяване и прецизиране на правилата и 
процедурите в организационната дейност  
• Отчетна кампания на БЧК 2019/2020 в около 3 200 

структури; 
• Система за обучение и квалификация  – обучени 5 381 

служители и  членове и  9 778 доброволци;  
• Системен   мониторинг и оценка за “добро 

функциониране” на областните/столичната 
организации. През 2019 г. обект на оценка бяха 
областните структури в Бургас, Добрич, Пазарджик, 
Плевен, Пловдив, Разград и Шумен.

Проектна дейност
• 132 проекта в 259 общности; 
• Механизъм “Хранителна банка” – цялостен 

общностен процес за набиране и предоставяне на 
храни за уязвими от доброволци на БЧК. 

Systematic update and settlement of the organizational 
rules and procedures and their adoption in the practice of 
the BRC structures
• BRC  reporting campaign 2019/2020 of around  3 200 BRC 

structures;
• Education and Training System – 5 381 staff and members 

and 9 778 volunteers trained;
• Systematic monitoring and evaluation of the “well-

functioning” status and the activities of the BRC regional 
organizations. In 2019 were evaluated the regional branches 
in Bourgas, Dobrich, Pazardzhik, Pleven, Plovdiv, Razgrad 
and Shumen.

Project activities
• 132 projects implemented in 259 communities;
• BRC Food Bank Mechanism – wholesome community based 

process of gathering and providing food assistance to the 
most vulnerable people by BRC volunteers.
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Мениджмънт на бедствията  |  Disaster Management

БЧК подпомага държавата при възникване на 
бедствия, аварии, кризи и военни конфликти. 
Организацията е част от Единната спасителна 
система на страната, участва активно 
в разработването и актуализирането на 
Националната програма за защита на населението 
при бедствия и плановете към нея.

Капацитет и ресурси 
• Доброволни екипи 

 – Национален екип за работа при бедствия, аварии 
и катастрофи (НЕРБАК) – 42 души; 

 – Национален екип за действие при наводнение 
(НЕДН) – 16 души; 

 – 28 доброволни екипа за работа при БАК (ДЕРБАК) 
- 550 души; 

 – 19 звена със 124 души за действие при наводнение 
към ДЕРБАК; 

 – 106 доброволци – професионални психолози, 
обучени за оказване на ППсП и ПСП 

 – 8 души, обучени за работа с инсталации за 
пречистване на вода; 

 – 7 членове на Регионалния екип за действие при 
бедствия към МФЧК/ЧП

• Материална база
 – НУЛЦ на БЧК - Лозен и Централна складова база; 
 – Междуобластни складови бази – Русе, Добрич, 

Бургас и Капитан Андреево; 
 – Минимален бедствен резерв в областните 

Bulgarian Red Cross is auxiliary to the government in case 
of disasters, accidents/ crisis situations and conflicts. The 
organization is a part of the Unified Rescue System in 
Bulgaria and participate in the process of development 
and update of the National Disaster Response Plans and 
the National Program for protection of the population in 
case of disasters.

Capacity and resources
• Voluntary teams 

 – National Disaster Response Team (NDRT) - 42 people; 
 – National Floods Response Team (NFRT) - 19 people;
 – 28 Branch Disaster Response Teams (BDRT) - 550 

people;
 – 19 Flood Response Units with 124 people;
 – 106 volunteers - professional psychologists, trained 

to provide psychological first aid and psychosocial 
support in case of disasters; 

 – 8 people trained to work with water purification units; 
 – 7 people - members of the Regional Disaster Response 

Team IFRC.
• Facilities/Material resources

 – BRC NTC - Lozen National Warehouse; 
 – Inter-regional warehouses - Ruse, Dobrich, Burgas 

and Kapitan Andreevo;
 – In all the regional branches of the Bulgarian Red Cross 

the National Society maintains minimum disaster stock 
reserve for immediate assistance to affected population;

Мениджмънт на бедствията  |  Disaster ManagementМениджмънт на бедствията  |  Disaster Management
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структури за незабавно подпомагане; 
 – Радиомрежа за алтернативна връзка при 

бедствие между Националния съвет и 
междуобластните складови бази;

 – Поддържа имущество за незабавно подпомагане 
за над 12 000 нуждаещи се.

• Превенция на риска
 – Проведени на национално и на областно/

столично ниво: 
 – Семинари и курсове – 58; 
 – Областни тренировъчни учения с партньори – 64; 
 – Участия в  национални учения с партньори – 6.

Активно участие на БЧК в междуведомствени 
експертни работни групи

 – 12 на национално ниво;
 – 43 на областно/столично ниво.

 – Maintains immediate relief assets for over 12,000 
people in need;

 – Radio network for alternative connection between the 
National Council and the inter-regional warehouses in 
case of disasters. 

• Risk prevention
 – Conducted training cources on national and regional level; 
 – Seminars and courses - 58;
 – Training cources with partners - 64;
 – Participations at the national training cources with 

partners - 6.
BRC representatives actively participated at the expert 
level in Inter-agency expert working groups

 – 12 on national level
 – 43 on regional level



8
Ф

ак
т

и 
и 

ци
ф

ри
 з

а 
де

йн
ос

т
т

а 
на

 Б
ъл

га
рс

ки
я 

Че
рв

ен
 к

ръ
ст

 2
01

9 
г.

Подпомагане на пострадали при бедствия
• Директно подпомогнати през 2019 г.  над 4 300 

нуждаещи се в реални ситуации с активното 
съдействие на над 100 доброволци и щатни 
служители 

Партньори
Министерство на вътрешните работи,  
Министерство на външните работи,  Министерство 
на отбраната, Министерство на образованието и 
науката, Министерство на здравеопазването, ГД ПБЗН 
– МВР, Столична община, Военномедицинска академия, 
Държавна агенция за бежанците, НПО, медии и др.

Support to affected by disasters
• In 2019 direct support provided to more than 4 300 

persons in need with involvement of more than 100 
volunteers and staff.

Partners
MIA; Mf Foreign Affairs; Ministry of Defense; Ministry of 
Education and Science; Ministry of Health; Sofia Metropolitan 
Municipality; Military Medical Academy; State Agency for 
Refugees; NGO’s, media, etc.

4 300
Подпомогнати нуждаещи се лица

Supported people in need

Мениджмънт на бедствията  |  Disaster Management
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Социално-здравна политика | Social and Health Policy

Българският Червен кръст в 
изпълнение на своята хуманна 
мисия реализира дейности, 
свързани с намаляване 
уязвимостта и социалното 
изключване на най-нуждаещите 
се в страната с цел подобряване 
качеството им на живот. 
Предоставят се услуги и се 
провеждат кампании за опазване 
живота и здравето на хората чрез 
подобряване на тяхната здравна 
култура и умения.

The Bulgarian Red Cross, in execution of 
its humanitarian mission, implements 
activities directed towards alleviation 
of vulnerability and prevention of 
social exclusion of most people in need 
aiming to improve the quality of their 
life. In compliance with this, the Health 
and Social Policy Department organizes 
various campaigns and services with 
the objective to preserve the life and 
health of people through improvement 
of their health knowledge and culture.

Кандидат водачи на МПС
Учители, родители и детегледачи на деца до 8 г.

Служители на фирми и ведомства
Служители на МВР

Обучени по ПДП
71 002

First Aid  trained

66 501
395

4 105 
60 

 

Първа долекарска помощ /ПДП/
Основните програми на БЧК за 
обучение по ПДП, с европейски 
сертификат от Глобалния 
референтен център по ПП – Париж.

The BRC First Aid
training programmes for various popula-
tion groups are certified with the Europe-
an First Aid Certificate from the European 
Reference Centre in Paris.

Candidate drivers
Teachers, parents, child-keepers of children up to 8
Employees of companies and institutions
Employees of the Ministry of Interior
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Социално-здравна политика | Social and Health Policy

Превенция на пътнотранспортния травматизъм
• БЧК е член   на    Държавно - обществена 

консултативна комисия по проблемите на 
безопасността на движението по пътищата.

• Национален дарителски фонд за подпомагане на 
деца, пострадали при ПТП – подпомогнати 61 деца;

• 49 открити урока по пътна безопасност за 1 000 
деца от 1 до 4 клас; 

• Участие в състезания и кампании: 
 – Национална ученическа викторина по 

безопасност на движението „Да запазим децата 
на пътя”; 

 – Републикански шампионат по приложно 
колоездене за деца “Младежта за безопасност на 
движението” за различни възрастови групи;

 – Партньорство при провеждане на 27-то 
Национално състезание “Пътен полицай на 
годината”;

 – „Най-добър млад шофьор на годината“ - национално 
състезание на  СБА, БЧК и Пътна полиция;

 – „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!” – 
кампания на Пътна полиция по повод Европейския 
ден без жертви на пътя;

 – „Децата тръгват на училище! Да пазим децата на 
пътя!” – кампания на Пътна полиция, СБА, МОН и др.

 –  Акция “Зима” на Пътна полиция, СБА и др.
 – „Посланието на есенния лист“ - кампания на СБА, 

БЧК и Пътна полиция.
 – „Заедно можем повече“ - кампания на БЧК, СБА, 

Хиполенд и НСАП.

Road safety prevention
• BRC is a member of the State-Public Consultative 

Commission on the Problems of Road Safety
• National Fund for Supporting Children - Victims of Traffic 

Accidents - assistance provided to families of 61 children;
• 49 open lessons on road safety organized for 1 000 children, 

1st - 4th grade; 
• Participation in national level competitions: 

 – National Students’ Quiz “To Save Children on the Road”; 
 –  National Cycling Championship for children “Youth for 

Road Safety” for different age groups;
 – Partnership in the 27th edition of the national 

competition “Traffic Policeman of the Year”;
 – Partnership in the national competition “The Best 

Young Driver of the Year” – jointly with the Union of 
the Bulgarian Automobilists and Traffic Police;

 – “I care for my family! Let’s protect it on the road!” – 
campaign of Traffic Police on the occasion of the EU 
Day without a Road Death;

 – „Children are going to school! Protect the children 
on the road!” – national campaign jointly with Traffic 
Police, Union of the Bulgarian Automobilists, Ministry 
of Education and Science, etc.;

 – “Winter Preparedness” campaign jointly with Traffic 
Police and Union of the Bulgarian Automobilists;

 – “The Message of the Autumn Leaf” – joint campaign 
of the BRC, Traffic Police and Union of the Bulgarian 
Automobilists;

 – “Together We Can Achieve More” – joint campaign of 
the BRC, Hippoland and NABT.
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Здравно-просветна дейност
• Промоция на здравословния 

начин на живот и превенция на 
заболяванията – 936 инициативи 
на здравна тематика;

• Промоция на доброволното и 
безвъзмездно кръводаряване 
–154  промоции, осигурени над 
6479 доброволни и безвъзмездни 
кръводарители;

Социални дейности 
• Хуманитарно подпомагане – 379 854 лица и 

семейства и 880 социални институции, в т.ч.:
 – “Предоставяне на индивидуални пакети с 

хранителни продукти” от ЕС – 7 190 155 кг 
продукти раздадени на 269 129 уязвими граждани;

 – Съпътстващи мерки – проведени 488 182 
индивидуални и групови консултации с 200 107 лица. 

 – Кампания с БИЛЛА България „Купи и дари“– 
21 720 кг продукти на стойност 51 074 лв., 
предоставени на 1 973 уязвими лица и на 66 
социални заведения с 4 302 души.

 – Парично подпомагане чрез фонд „Милосърдие” – 
247 уязвими лица със 70 847 лв.;

• Дейности, подкрепящи активния и здравословен 
живот на възрастните хора:

Health Promotion
• Health promotion and prevention of 

socially significant diseases – 936 
initiatives;

• Promotion of voluntary non-
remunerated blood donation – 154; 
promotion campaigns held, 6479 
blood-donors secured.

Social Activities 
• Humanitarian assistance – provided support to 379 854 

persons and families as well as to 880 social institutions. 
This includes:

 – 269 129 vulnerable persons supported with 7 190 155 kg 
of food products within the EU Food Aid Program;

 – Accompanying measures – 488 182 individual and 
group consultations held with 200 107 persons; 

 – Joint campaign with BILLA Bulgaria “Buy and donate” - 
Collected 21 720 kg of products worth BGN 51 074. The 
same were provided to 1 973 vulnerable people and 66 
social institutions with 4 302 people.

• 247 persons in need received financial support through the 
BRC Charity Fund at the total amount of BGN 70 847;

• Activities in support of active and healthy ageing:

Социално-здравна политика | Social and Health Policy
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Социално-здравна политика | Social and Health Policy

 – Проект „Подкрепа за активен живот на 
възрастните хора чрез мултимодално 
обучение” – разработване на модулни и 
софтуерни приложения, съобразно нуждите на 
потребителите за удължаване на активния им и 
самостоятелен живот;

 – 320 възрастни доброволци, обучени в 
застъпничество и лобиране;

 – Състезание за възрастни хора по БАК, ПДП, 
ПСП и защита на правата им – 75 души над 60 
годиншна възраст от 15 области на страната;

 – Многобройни събития по случай  Европейския ден 
на солидарност между поколенията;

 – Подпомогнати 290 бездомни лица  в 9 общини на 
страната.

 – SAAM Project - Supporting Active Ageing through - 
Multimodal Coaching – focused on development of 
mobile and software applications according to the needs 
of older beneficiaries aiming to extend their active and 
independent life;

 – 320 active senior volunteers, trained in advocacy and 
lobbying;

 – a National competition for older people on disaster 
preparedness, First Aid, psychosocial support and rights 
of older people. 75 older people over the age of 60 from 
15 regions of Bulgaria took part;

 – Solidarity between generations – numerous events 
throughout the country on the occasion of – EU Day of 
Solidarity between Generations;

 – Support to homeless people – 290 persons in 9 
municipalities.
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Социални услуги 
• Предоставени услуги на 16 051 нуждаещи се; 
• 7 центъра „Домашни грижи“ – 540 самотно живеещи 

лица над 50 г. с хронични заболявания и трайни 
увреждания, вкл. в малки и отдалечени населени 
места;

• 9 обществени трапезарии – 1 155 уязвими лица;
• 5 гарови служби за трудноподвижни хора – 

предоставени 9 391 услуги на 2 499 души;
• Дом за стари хора – Кърджали 
• Хоспис „Червен кръст“- Кърджали;
• Дневен център; бюра за социални услуги; домашни 

помощници и социални асистенти; обществен 
социален патронаж; социални приемни; мобилни 
социални екипи; социални магазини.

Social services
• Services provided to 16 051 persons in need;
• 7 Home Care Centers functioning – 540 persons over the 

age of 50 with chronic diseases and permanent disabilities 
received professional care and support;

• 9 public canteens – 1 155 vulnerable persons supported;
• 5 service points at railway stations for people with reduced 

mobility – 9 391 services provided to 2 499 persons;
• Home for elderly people – Kardjali;
• Red Cross Hospice – Kardjali;
• Dayly care center; social services bureaus; home-helpers 

and social assistants; public social patronage; mobile so-
cial teams; social stores.
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Работа с бежанци и мигранти  |  Activities with Refugees and Migrants

Administrative support   
Humanitarian aid
Social consultations       
Language learning                     
Requests for financial assistance
Assistance for accommodation
Healthcare consultations
Employment

Административна подкрепа   
Хуманитарна помощ                

Социални консултации
Езиково обучение                     

Молба за финансова помощ    
Съдействие за настаняване      

Здравни консултации               
Трудова заетост

Предоставени услуги и 
хуманитарна помощ | 

Provision of services and 
humanitarian aid

1174
703
919
320
150
36

538
52
 

 3 686 Asylum seekers and refugees from 
Syria, Afghanistan, Iraq, Iran, Pakistan 
and stateless persons were supported.

Подпомогнати лица, търсещи и 
получили международна закрила 
от Сирия, Афганистан, Ирак, Иран, 
Пакистан, лица без гражданство и др.
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Работа с бежанци и мигранти  |  Activities with Refugees and Migrants

Дейности
• 11 курса по български език;
• 21 открити урока по толерантност в средни и 

висши училища в страната;
• 2 трудови борси в София, с участието на 102 бежанци 

и 23 работодатели;
• 11 събития за бежанци и хора от приемащото общество; 
• Летен лагер за деца бежанци и български деца;
• 80 обучени представители от държавните 

институции, социални услуги и НПО за работа с 
бежанци;

• Дистрибуция на 477 хигиенни пакета в РПЦ София и 
Харманли;

• Информационна брошура за новопристигнали 
търсещи закрила лица на английски, арабски и 
персийски; 

• 5 проекта за подпомагане социалното включване на 
бежанци.

Основни партньори – ВКБООН, ДАБ, МЗ, МВР, МТСП, ДАЗД, 
БХК, МФЧК/ЧП, ГЧК, ХЧК, ШЧК, БСБМ, Каритас, СЖББ;

Activities
• 11 Bulgarian language courses organised; 
• 21 tolerance workshops for children in schools and 

universities in the country;
• 2 job fairs in Sofia with the participation of 102 refugees 

and 23 employers;
• 11 events for refugees and host community;
• Summer camp for refugee children and Bulgarian children;
• 80 representatives of state institutions, social services 

providers and NGOs trained on the specifics of working with 
refugees; 

• 477 hygiene packs distributed in RRC Sofia and Harmnali; 
• Information leaflet for newly arrived asylum seekers in 

English, Arabic and Farsi; 
• 5 projects implemented for social inclusion of refugees;  
Main partners – UNHCR, SAR, MH, MoI, MLSP, SACP, BHC, 
IFRC, GRC, HRC, SRC, BCRM, Caritas and CRWB.
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Планинско спасяване | Mountain Rescue

Спасителна дейност
• 520 доброволни и 47 щатни планински спасители, организирани 

в 32 спасителни отряда;
• Централен денонощен пост в София – 24-часова връзка 

с Единната европейска система за спешни и аварийни 
обаждания 112. Единен номер за всички мобилни оператори 
1470;

• Оказана помощ на 2 634 души, от които 2 484 на ски писта;
• Проведени 133 спасителни акции във високите части на 

планината със 150 пострадали, 9 с летален край.

Emergency Rescue Activities
• 520 volunteers and 47 staff rescuers, organized in 32 rescue teams;
• Main Dispatch Center– maintains 24/7 communication with the 

Unified Emergency System 112. Unified emergency number 1470 for 
all mobile operators; 

• Rendered assistance to 2 634 persons, of whom 2 484 ski slopes 
incidents;

• 133 rescue operations in the high parts of the mountain. Assistance 
rendered to 150 persons with 9 fatalities.

The Mountain Rescue Service 
(MRS) main activities are 
to prevent accidents and 
assistance in emergency 
cases in mountains. MRS 
participates in the National 
Plan of the BRC for Action in 
case of disasters, accidents 
and catastrophes.

Планинската спасителна 
служба (ПСС) осъществява 
дейности по предотвратяване 
и оказване на помощ при 
нещастни случаи в планините. 
ПСС участва в Националния 
план на БЧК за действие при 
възникване на бедствия, 
аварии и катастрофи (БАК).
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Учебна дейност
• Курсове и учебни занятия:

–– за стажант-планински спасители (зимен и 
летен) – 14 души  и 2 „Лекар-планински спасител“.

–– за планински спасители (2 зимни и 2 летни)- 26 
участника със звание  „Планински спасител“.

–– “Работа при лавинни нещастия“ с 15 участници;
–– “Работа в трудни терени” - 23 участници, от 

които 8 положиха успешно изпит за „Старши 
планински спасител“;

–– ,,Работа на скали“ - 15 планински спасители;
–– Курсове на лекарите-планински спасители – 

зимен с 16 водачи и летен – трудни терени с 12 
участници;

–– Учебно-тренировъчни курсове със спасителни 
кучета - 3 с 18 участника  и 18 кучета;

–– „Управление и поддържане на моторни шейни“ – 
5 планински спасители придобиха звание „Водач 
на моторна шейна“;

• Републикански летен технически преглед в 
м.„Ксилифор“, Велико Търново с участието на 

         27 отбора (108 състезатели).
• Специализирани курсове извън структурата на ПСС:

––  „Обучение за управление на снегоходни моторни 
шейни и Пистенбули“ за служители на „НЕК - 
Язовири и каскади“ с 35 участника;

–– “Обучение по първа медицинска помощ в 
планински условия“ за служителите на фирма 
„Алпик“ - 16 обучени.

Training Activities
• Main courses:

–– for Trainee mountain rescuers winter and summer 
course – 14 persons became Trainee Mountain Rescuer, 
and 2 – Medic Mountain Rescuer;

–– for Mountain rescuers (2 winter and 2 summer) - 26 
persons;

–– Avalanche Rescue - 15 participants;
–– Difficult Terrain Rescue – 23 participants, of whom 8 

became Senior Mountain Rescuer;
–– Rock Rescue - 15 participants;
–– for Medical Staff - winter with 16 participants and 

Difficult Terrain Rescue summer course with 12 
participants;

–– Avalanche and natural disaster training programme for 
rescue dogs – 3 courses per year - trained 18 rescuers 
with their dogs;

–– Snowmobiles Driving and Maintenance - 5 mountain 
rescuers;

• Republican Summer Exercise, Ksilifor, Veliko Tarnovo - 108 
participants in 27 teams;

• Specialized courses outside the Mountain Rescuer Service:
–– Snowmobiles and PistenBully Driving and Maintenance 

training with NEC - Dams and Cascades employees, 
Rila Mountain – 35 participants;

–– First Aid Training in the Mountains for Alpiq Bulgaria 
employees, Stara Planina – 16 participants.

Планинско спасяване | Mountain Rescue
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Планинско спасяване | Mountain Rescue

International activities
• ICAR 2019 Congress of the International Alpine Rescue 

Commission in Zakopane, Poland - 4 representatives of the 
MRS;

• International course for Rescue Dogs, Popradské Pleso, 
Slovakia - 3 participants with dogs;

• Rescue on Ski Slopes course, Montenegro, with 2 instructors 
from MRS and 15 participants;

• Work group meeting “Best practice in avalanche rescue”, 
Zakopane, Poland – 1 participant;

• Exchange of experience in providing assistance during Alpine 
Ski World Cup competition, Bormio, Italy-2 participants.

Prevention
• Daily contacts with media - 4 926 published materials;
• Daily update of the MRS website (http://pss-bg.bg) - more 

than 155 000 page visits;
• MRS Facebook Page - total posts reach virtually tripled in 

2019 to 302 392;
• Prevention materials - information boards, stickers, leaflets.

Международна дейност
• Конгрес на Международната комисия по алпийско 

спасяване ICAR 2019 г.,  Закопане, Полша, с участието 
на 4 представители на ПСС.

• Международен курс за работа със спасителни кучета, 
Попрадске Плесо, Словакия –3 водачи с кучета;

• Курс по спасяване на ски-писта, Черна гора, с 2 
инструктори от ПСС, 15 участника.

• Семинар на „Работна група – спасяване при лавинни 
нещастия“, MS.i, Закопане, Полша – 1 участник;

• Обмяна на опит при оказване на помощ на пострадал, 
по време на състезание от СК по ски алпийски 
дисциплини, Бормио, Италия – 2 участника.

Профилактична дейност
• Активни контакти с медиите – 4 926 публикации;
• Ежедневно се актуализира страницата на ПСС в 

Интернет (http://pss-bg.bg) - над  155 000 посещения;
• Фейсбук страница на ПСС - броят на прегледаните 

публикации e 302 392  (3 пъти повече спрямо 2018 г.) 
• Материали за превенция - табели, стикери,  листовки.
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Водноспасителна служба | Water Life Saving Service

Общо обучени 
деца и възрастни:

63 002
Total number of trained 
children and adults

Превенция на
 Водния травматизъм|

Drowning prevention

Drowning prevention programs:

“Friends with water”
“Blue summer”
“Keep an eye on”
Water fests over

“Water lifesaving minimum”
Saved from drowning
Methodological seminar 
Water traumatism

3100
300
285 
50

50547 
3783
100
96 
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Общо обучени 
деца и възрастни:

63 002
Total number of trained 

children and adults

Превенция на
 водния травматизъм|

Drowning prevention

Програми за превенция:

“Приятели с водата”
“Синьо лято”

“Дръж под око”
Водни празници

“Водноспасителен минимум”
Спасени от удавяне

Методически семинари
Воден травматизъм

3100
300
285 
50

50547 
3783
100
96 
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Training of water rescue personnel
• Conducted courses for lifeguards - 86 (48 for swimming 

pool, 38 for sea, 1 for senior lifeguard);
• Trained lifeguards - 799 (558 for pool, 226 for sea, senior 

lifeguard - 12, instructor-3);
• Certified personal vouchers of lifeguards- 3 779 (2 373 for 

swimming pool, 1 406 for sea);
• Methodical training with lecturers on water rescue.
Methodological assistance and implementation of the 
water rescue activity
• Carried out inspections of water areas by the water rescue 

commissions - 122;
• Prevented water accidents - saved 3 783 people;
• The members of the National Flood Action Team (NFAT) at 

the WLSS Directorate were fully equipped with the most 
modern and functional equipment of leading world brands, 
such as “HELLY HANSEN” and “MARES”.

Водноспасителна служба | Water Life Saving Service

Обучение на  водноспасителни кадри
• Проведени курсове за водни спасители - 86 (48 за 

басейн , 38 за море, 1  за старши спасител);
• Обучени водни спасители - 799  (558 за басейн, 226 за 

море, старши спасител - 12, инструктор - 3);
• Заверени лични талони на водни спасители - 3 779 (2 

373 за басейн, 1 406 за море);
• Методическо обучение с лектори по водно спасяване.
Методическа помощ и осъществяване на 
водноспасителната дейност
• Осъществени проверки на водни площи от 

общинските комисии по водно спасяване -122;
• Предотвратени водни инциденти -  спасени  3 783;
• Членовете на Националния екип за действие при 

наводнение (НЕДН) към дирекция ВСС бяха напълно 
оборудвани с най-модерната и функционална 
екипировка на водещи световни марки, като „HELLY 
HANSEN“ и „MARES“.
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Водноспасителна служба | Water Life Saving Service

Международна и спортносъстезателна дейност
• Национални турнири по водно спасяване 

в Благоевград, Варна, В.Търново с над 500 
състезатели;

• Спортен лагер „Спасител на бъдещето” 26 
участника;

• Първи етап на ”Програма за развитие на 
спортносъстезателната дейност”,  осъществявана 
от БЧК 2015–2019 г. Постигната бе основната цел 
да се популяризира водното спасяване като спорт и 
да се привличат за участие повече млади хора.

Участие в:
• Среща на борда на директорите на ILSE и ILS;
• Работни срещи на комисиите към ILSE и ILS.

International and sports competition activity
• 3 national water rescue tournaments in Blagoevgrad, Varna 

and Veliko Tarnovo with over 500 competitors;
• Sports camp “Savior of the Future” 26 participants;
• Тhe first stage of the “Program for development of sports 

and competitive activities”, implemented by the BRC 2015 
- 2019 was completed. The main goal was to promote 
water rescue as a sport and to attract more young people 
to participate.

Participation in:
• Meeting of the Board of Directors of ILSE and ILS;
• Working meetings of the commissions to ILSE и ILS,
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International coopertaion and programs

Key international forums 
• Council of Delegates and 22nd regular session of the IFRC 

General Assembly in December 2019 г., new Secretary 
General of the IFRC and increased number of 192 NSs – 
IFRC members.

• 33rd International Conference of the Red Cross Red 
Crescent. 

• Annual meeting of ENDOV - the European RC network on 
volunteering.

• Hosting the 2nd Leadership meeting of the network for 
neighbouring assistance in disasters „Neighbours Help 
First“.

• Hosting the Regional First Aid Training for Trainers from 
15 NSs in Central, South, East Europe and Central Asia co-
organized by IFRC and ICRC.

• Joint sessions of the governing bodies and development of 
joint projects in the field of PSS and disaster preparedness 
with the Red Cross of The Republic of North Macedonia.

Международно сътрудничество и програми

Ключови международни форуми 
• Съвет на делегатите и 22-ра редовна сесия на ОС на 

МФЧК/ЧП, декември 2019 г., нов Генерален секретар 
на МФЧК/ЧП и увеличаване на членовете на МФЧК/
ЧП до 192 национални дружества.

• 33-та международна конференция на ЧК/ЧП. 
• Годишна среща на Европейската мрежа за 

доброволчество (ENDOV).
• Домакинство на Втората лидерска среща на 

мрежата за взаимопомощ при бедствия „Съседите 
си помагат първи“.

• Домакинство на Регионално обучение на МФЧК/
ЧП и МКЧК за международни обучители по първа 
долекарска помощ от 15 НД от Европа и Азия.

• Съвместни заседания на ръководсвата и разработка 
на общи проекти с Червения кръст на Република 
Северна Македония в областта на психосоциална 
подкрепа и подготовка за бедствия.

Международно сътрудничество | International Cooperation

договора за 
сътрудничество 
с национални 

международни 
партньорства на областни 
организации на БЧК25 cooperation agreements 

with other National Societies
17 international partnerships of 

BRC regional organizations
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Международно сътрудничество | International Cooperation Международно сътрудничество | International Cooperation

• Засилено сътрудничество с Турския Червен 
полумесец в областта на подготовка за бедствия 
и на  хуманитарните дейности на областни 
организации на БЧК.

• Съвместно посещение на БЧК и АСП в Испанския ЧК 
за обмяна на опит по Оперативната програма за 
храни и/или основно материално подпомагане.

• Международни работни срещи и обучения по 
европейски проекти „Безопасни училища и детски 
градини; учения по европейските проекти EAC - 
Повишаване  капацитета за предоставяне на помощ; 
ProVoice - Насърчаване ролята на доброволците и 
населението в гражданската защита и др.

Участие в 13 международни мрежи и платформи

• Enchanced cooperation with the Turkish Red Crescent Soci-
ety in the area of disaster preparedness and support for the 
humanitarian activities of the BRC regional organizations.

• Joint visit of the BRC and the Bulgarian Social Assistance 
Agency to the Spanish Red Cross for exchange of good 
practices in the implementation of the Food and/or Basic 
Material Assistance Operational Programme.

• International working meetings and training events in the 
frames of EU projects - “Safer schools and kindergartens”; 
exercises in the EU projects, such as EAC (Enhancing Aid 
Capacity; ProVoice “Promoting the role of volunteers and 
the population in Civil Protection) and others.

Membership in 13 international networks and platforms
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Международно сътрудничество | International Cooperation

Предоставена международна помощ
• Финансова помощ за хуманитарната криза в 

Мозамбик, циклона Идай;
• Материална помощ за пострадалите от 

земетресението в Албания, съвместно с Турския 
Червен полумесец;

• Подкрепа на международния апел на МФЧК/ЧП за 
справяне с мигрантски поток в Босна и Херцеговина.

44 проекта с външно финансиране, включително:
• 4 европейски проекта за гражданска защита и 

хуманитарна помощ, финансирани от ЕСНО,  с 
партньори от Беларус, Украйна, Молдова и 
балканските страни; 

• 3 проекта за интеграция на бежанци и мигранти, 
финансирани от ФУМИ, Европейската комисия, и 1 
проект, финансиран от ВКБООН;

• 2 иновативни проекта в подкрепа на хората от 
третата възраст: „Иновативни модели за грижи в 
общността за хора с хронични заболявания и трайни 
увреждания“, финансиран от Финансовия механизъм 
на ЕИП и 1 проект SAAM – „Подкрепа на активното 
стареене чрез мултимодален коучинг“, финансиран 
по Хоризонт 2020;

• Стартирал проект RESILOC - Устойчива Европа и 
Общества чрез иновативни местни общности, с 
финансиране от програма Хоризонт 2020;

• Oбучителни дейности за бедствена готовност по 
обществена поръчка в консорциум с фирма Дикон;

• Одобрен проект „Партньорство за преодоляване на 
бедствията за безопасен регион“ по Програмата за 
ТГС Румъния - България.

Provided international assistance
• Financial assistance for the humanitarian crisis in 

Mozambique, Cyclone Idai;
• Material assistance for the affected by the earthquake in 

Albania, together with the Turkish Red Crescent;
• Support to the international appeal of the IFRC to address 

the migration flow in Bosnia and Herzegovina.
44 projects with donor funding, including:
• 4 projects in the field of civil protection and humanitarian 

aid funded by ECHO, with partners from Belarus, Ukraine 
and Moldova and Balkan countries;

• 5 projects for integration of refugees and migrant funded 
by AMIF and the European Commission and 1 funded by 
UNHCR;

• 2 innovative projects in support to the older people: 
“Innovative community care models in favour of people 
with chronic diseases and permanent disabilities”, funded 
by the EEA Financial Mechanism and 1 project - SAAM 
(Supporting Active Ageing through Multimodal coaching), 
funded by Horizon 2020;

• New project RESILOC - Resilient Europe and Societies 
by Innovating Local Communities, with funding from the 
Horizon 2020;

• Educational activities for disaster preparedness with 
the population within a public procurement contract in 
consortia with Dicon Group;

• Approved project POD “Partnerships for Overcoming the 
Disasters for a safe region” under the CBC programme 
Romania – Bulgaria, to enhance the disaster preparedness 
in the region.

Молби за откриване на процедура по издирване 
Безплатни разговори между разделени семейства

Проведени информационни беседи
Обучение с хърватски експерти и специалисти

Посещения в центрове на ДАБ при МС
Посещения в центрове към ДМ на МВР
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Международно сътрудничество | International Cooperation Международно сътрудничество | International Cooperation

Tracing requests processed
Free telephone calls between separated members
Information interviews
Training with Croatian experts and specialists
Visits to open  centres for migrants
Visits to closed centres for migrants

Молби за откриване на процедура по издирване 
Безплатни разговори между разделени семейства

Проведени информационни беседи
Обучение с хърватски експерти и специалисти

Посещения в центрове на ДАБ при МС
Посещения в центрове към ДМ на МВР

310
384
14
1

82
60

Възстановяване на семейни връзки (ВСВ) и закрила     |   Restoring family links (RFL) and protection
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Активни  
 
Active

Членове 
 
Member

Български младежки Червен кръст  |  Bulgarian Red Cross Youth

Първа долекарска помощ (ПДП); 
Първа психологична помощ (ППхП) и 

Психосоциална подкрепа (ПСП);
Младежки аварийни екипи (МАЕ); 

Ученически екипи по първа помощ (УЕПП);
Програма „ХЕЛФИ“ – ПДП за деца от I до IV клас;

Социално-помощна дейност (СПД);
Превенция на насилието;

Здравна просвета;
Здравословен начин на живот;

Промоция на хуманитарните ценности; 
Умения за живот;

Екология;
Дарителски и фондонабирателни кампании.

First Aid (FA); 
Psychological First aid (PFA) and 
Psychosocial support (PSS);
Youth Emergency Teams (YET); 
School First Aid Teams;
“Helfi” program–First Aid for children;
Social welfare activities;
Violence prevention;
Health Promotion;
Healthy lifestyle;
Promotion of Humanitarian values; 
Life skills;
Ecology;
Fundraising and Charity campaigns.

Основни дейности и екипи                                                 Main activities and teams 

Национална мрежа от клубове | 
National network BRCY clubs

Мрежа от „онлайн“ доброволци | Network of e-volunteers;

Програма за развитие на иновации и добри практики по дейности |
Internal program for development of innovations and good practices;

285

Организационно развитие | Organizational development

28 Покритие в страната | 
Coverage in regions 

5 242 

2 218 

4 755 
Обучени 

Trained

Mодулна обучителна система за доброволци | 
module training system for volunteers;4

Доброволци | 
Volunteers
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Български младежки Червен кръст  |  Bulgarian Red Cross Youth

Форуми
• Национално събрание на БМЧК;
• Академия за доброволци - зимен и летен семестър;
• Национални срещи на координаторите, щатните 

специалисти, командирите на МАЕ.

Български младежки Червен кръст  |  Bulgarian Red Cross Youth

Forums and events
• National Assembly of BRCY;
• Academy for Volunteers – summer and winter edition;
• National Meetings of Coordinators, Staff members and 

Leaders of YET.

Първа помощ (ПДП, ППхП, ПСП, 
програма „ХЕЛФИ“, Детски полицейски управления)

Социално-помощна дейност
Здравна просвета

Промоция на хуманитарните ценности
Социални мрежи

МАЕ – екипа
Фондонабиране – в лв.

First Aid (FA, PSS, PFA “Helfi” program, Children Police 
workshop Dept.) 
Social Welfare Activities
Health promotion
Promotion of Humanitarian Values
Media coverage
Youth Emergency Teams 
Fundraising – BGN. 

45 470

44 216
84 485
11 191

390 852
21

129 749

Достигнати 
275 343

People reachedРезултати Results
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• Седмичен електронен бюлетин  - 49 бр.
• „Факти и цифри“ 2018 г.
• „Спомен от Солферино” Анри Дюнан 
• „Историята на една идея” - комикс книжка

Събития
XVIII Международeн фестивал на Червенокръстки 
и здравни филми, Варна, 2019 г., под патронажа на 
вицепрезидента на Р България  Илияна Йотова

Връзки с обществеността | Public Relations

Editions
• Weekly bulletin  - 49 
• Facts&Figures 2018
• “A memory of Solferino” Henry Dunant
• “The story of an idea” comic book 

Event
XVIII International Festival of Red Cross and Health Films, 
Varna, 2019 under the patronage of the Vice President of the 
Republic of Bulgaria Iliana Iotovа

Медии и интернет | Media and Internet

Последователи 
Followers

15 801
www.redcross.bg - 32 289
Instagram - 955 514
Tweeter - 50 422

ДОСТИГНАТИ | REACHED Публикации в медиите  
Media publications  

16 115
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Благотворителни каузи
• Програма „Топъл обяд“ - безплатна храна в училище 

за 1 663 деца.  Дългогодишни партньори: „Самекс“ 
ЕООД; „Кауфланд България“; „Техносим“АД.

• Национален дарителски фонд за подпомагане на 
деца, пострадали при ПТП - финансова помощ за 61 
деца. Дългогодишни партньори: “Булмедика” ООД; 
„ЖЗИ“ АД; “Кредирект”.

• Фонд „Милосърдие“, подпомогнати 247 нуждаещи се.
• Фонд „Творческо развитие на деца със специфични 

потребности“.
• Фонд за подпомагане на пострадали при БАК, 

подкрепа за над 4 300 души.
• Програма “Шарената къща”
• „Великден за всеки“ – подпомогнати 14 414 души

Фондонабиране  |  Fundraising

Charities causes
• Hot Meal Programme, free meals at school for 1 663 

children. Longterm partners: ”Samex” Ltd.; “Kaufland 
Bulgaria”; „Tehnocim Ltd.“

• National Fund for Supporting Children Victims of Traffic 
Accidents, supported 61 children. Longterm partners: 
“Bulmedica Ltd.”; “Life Insurance Institute“, “CreDirect” 

• Fund „Charity”, supported 247 people in need.
• Charity Fund for Development of the Artistic Talents of 

Children with Special Need
• Fund for supporting people, victims of disasters - more than 

4 300 supported people
• Program “Colorful House”
• “Easter for Everyone” campaign, supported people - 14 414

15 години „Партньорска мрежа за благотворителност“ 
15 years Care Partners Network

Набрани средства - лв.
Raised Funds  - BGN893 674 |
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Финанси и стопанска дейност |  Financial Activity 

Основен дял заема собственото финансиране от 
стопанска дейност. Приходите по фондонабирателни 
кампании са за традиционни каузи в полза на уязвими 
членове на обществото - деца и възрастни хора, 
както и приходите от дарения, членски внос, целеви 
финансирания.

Собствени финансирания | Self -financing

Дарения | Donations

Фондонабирателни кампании | Fundraising Campaigns 

Членски внос | Members` Fees 

Други | Others

Main part of the BRC financial resources comes from the own 
economic activity of the organization. Very important financial 
role have the incomes from the fundraising campaigns - which 
are in support of the traditional humanitarian causes in favour 
of the vulnerable groups of the society – children and adults,  
as well as the incomes from resources such as donations, 
membership fees, restricted incomes.

8 201
309
744
156
 219

Източници на финансиране | Financial Resources 
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Финанси и стопанска дейност |  Financial Activity 

Нашите каузи                                               |    Our causes

ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД”
ПРОГРАМА „ДОМАШНИ ГРИЖИ”
ПРОГРАМА „ШАРЕНАТА КЪЩА“
ФОНД „МИЛОСЪРДИЕ”
ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП
ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ 
ПОТРЕБНОСТИ
ПОДПОМАГАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, 
АВАРИИ И КРИЗИ

The impartiality and neutrality of the organization that allow it 
to assist the vulnerable people in difficult situations, to be 
autonomous and be accessible to all. In order to fulfil its 
mission, BRC needs the support and the response of the whole 
society.

БЧК изпълнява своята хуманитарна мисия с 
безпристрастност и неутралност, което ни позволява 
да подпомагаме уязвимите хора в трудни ситуации. 
Нуждаем се от подкрепата и отзивчивостта на цялото 
общество, за да помогнем на повече хора в беда.

HOT MEAL PROGRAMME
HOME CARE PROGRAMME
COLOURFUL HOUSE PROGRAMME
CHARITY FUND
SUPPORTING CHILDREN-VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS
DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC TALLENTS OF 
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
SUPPORTING VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES

www.redcross.bg

по банков път
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бул. “Джеймс Баучер” 76, 
1407 София, тел.: +359 2 81 64 700; 
мейл: secretariat@redcross.bg
www.redcross.bg

Български Червен Кръст

#ЗаедноМожемПовече

76, James Boucher Blvd.,
1407 Sofia, tel.: +359 2 81 64 700;

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

Bulgarian Red Cross


