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БЧК отчете дейността си за периода 2017 – 2020 г. В поздравителните адреси и

 в обръщенията беше дадена много висока оценка за работата на организацията в полза на обществото.

д-р Александър Златанов 
зам.-министър на здравеопазването

„Заставам пред вас с респект и ви пожелавам да 
запазите и развиете духа на предците си. От името 

на министъра на здравеопазването благодаря на ръководството 
на БЧК, на доброволците и на служителите на червенокръстката 
организация за проявената обществена ангажираност и 
всеотдайната работа в условията на пандемията от COVID-19.“

Румен Радев
Президент на Република България

„През изминалата година, в условията на здравна, 
социална и икономическа криза, БЧК отново показа, че 
подадената ръка е най-силното оръжие срещу всяка 

Гълъб Донев 
Вицепремиер и министър на труда и социалната 
политика 
„Вашата всеотдайност по време на пандемията от 
COVID-19 ни даде ценния урок, че взаимопомощта, 
добротворчеството и милосърдието са сред най-

човешка беда. Вие доказахте, че успявате да обединявате хората да 
извършват най-хуманната за човечеството мисия – доброволчеството, 
в името на живота, здравето и достойнството на всеки човек в нужда.“

висшите човешки добродетели, по-силни от страха пред болестта 
и неизвестното. Благодаря Ви, че продължавате да бъдете верен 
партньор на МТСП в каузата да направим България по-добро място 
за живеене за всички. Нашата обща цел е да създадем условия 
за независим и достоен живот на нуждаещите се, както и да им 
предоставим качествени, достъпни и устойчиви социални услуги.“

Rumen Radev
President of the Republic of Bulgaria

“Over the past year, in a health, social and economic crisis, the 
Bulgarian Red Cross has once again demonstrated that a help-
ing hand is the strongest weapon against any human misfor-
tune. You are proving that you can enable people to fulfill the 
most humane mission, intrinsic for humanity - volunteerism in 
the name of life, health and dignity of every person in need.“

Galab Donev
Deputy Prime Minister for Economic and Social Policies 
and Minister of Labor and Social Policy

“Your dedication during the COVID-19 pandemic has taught 
us the valuable lesson that mutual aid, benefaction and com-
passion are among the highest human virtues, stronger than 
the fear of disease and the unknown. Thank you for continu-
ing being a faithful partner of the MLSP in its efforts to make 
Bulgaria a better place for living for everybody. Our common 
goal is to create conditions for an independent and dignified 
life for those in need, as well as to provide them with quality, 
accessible and sustainable social services.”

Dr. Aleksandar Zlatanov
Deputy Minister of Health

“I stand in front of you with respect and I wish you to preserve 
and keep growing the spirit of your ancestors. On behalf of the 
Minister of Health, I thank the leadership of the Bulgarian Red 
Cross, the volunteers and the employees of the Red Cross or-
ganization for their public engagement and dedicated work in 
the situation of a COVID-19 pandemic.”
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акад. Христо Григоров, д-р х.к.
Председател на БЧК

Акад. Христо Григоров беше преизбран 
за председател на БЧК. Зам.-
председатели са проф. Здравко Маринов, 
д-р Валентин Пеев и Стойчо Стойчев.

„Както в цялата си дългогодишна история, и през последния 
четиригодишен период дейностите, реализирани от БЧК, 
доказаха качествата му на организация, отстояваща 
общочовешките ценности. Във времето, в което всички се 
сблъскахме с невиждана досега криза, породена от пандемията 
от COVID-19,  БЧК с изключителна отговорност се изправи 
пред лицето на болката и страданието и с цялата си мощ, 
мобилизирайки целия си ресурс – човешки и материален, 
застана рамо до рамо с държавните институции. Животът ни 
постави в ситуация, в която България има нужда от нас и ние 
ще продължим заедно, обединени в името на хуманността.“

Биргит Бишоф Ебесен
Регионален директор за Европа на МФЧК/ЧП

Бъдете горди с постигнатото! Извършихте 
огромна хуманитарна дейност, която 
е  от изключителна важност както 

Acad. Hristo Grigorov, D.H.C.
President of the Bulgarian Red Cross

Acad. Hristo Grigorov was re-elected President of the 
Bulgarian Red Cross. Vice Presidents are Prof. Zdravko 
Marinov, Dr. Valentin Peev and Mr. Stoycho Stoychev.
“In its entire history, as well as during the last four years, the 
activities carried out by the Bulgarian Red Cross proved the 
quality of this organization as one which upholds universal 
values. At a time when we have all faced an unprecedented 
crisis caused by the COVID-19 pandemic, the BRC respon-
sibly has stood up to the pain and the suffering, and with 
all its might, mobilizing its resources - human and material 
and has been present, side by side with state institutions. 
Life has put us in a situation where Bulgaria needs us and 
we will continue together, united in the name of humanity.”

The Bulgarian Red Cross reported its activity for the period 2017 - 2020. In the addresses and congratulatery letters, 
a very high recognition had been given for the work of the organisation for the benefit of society.

за местните общности, така и за страната Ви и за 
Европа. БЧК е пример за много добре функциониращо 
национално дружество. Успешно Общо събрание!

Birgitte Bischoff Ebbesen
Regional Director, Europe IFRC and Red Crescent Societies

“You should be very proud of yourselves! What I think is 
very important here is that you are demonstrating that local 
action means a lot not only for the community, but for the 
whole country, and also to the whole European context. You 
are indeed a great example of a very good functioning Na-
tional Society and I wish you a very good General Assembly.”
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Established country-wide structure and functional basis 
for the successful implementation of the BRC activities in 
the communities – in everyday and crisis situations (COVID 
–19 pandemic) and humanising society. 

Доброволчество
•	 Въведен съвременен доброволчески мениджмънт, по 

нива и повишено качество и активност, при състав 
около 17 000 души;

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

•	 Работа със спонтанни доброволци (включване на 
местните общности в условията на COVID–19);

•	 Проактивна роля за развитие на доброволческите 
нагласи в обществото – участие в разработването 
на Закон за доброволчеството и в Коалиция за защита 
и разширяване на пространството за действие на 
гражданското общество.

Областни организации
Regional branches

Общински организации
Municipal branches

Дружества

Брой на 
доброволците*

Обхват на 
членове спрямо 

населението

Брой на членовете

150 000
Number of members2,15% 16  660

Volunteering
•	 Contemporary volunteer management implemented at 

all levels. Enhanced quality and output of around 17 000 
volunteers;

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

•	 Management of spontaneous volunteers  (active 
involvement of the local communities during COVID – 19) 

•	 Pro-active role in the formation of social attitudes 
towards volunteering– engagement in drafting the Law 
on Volunteering and in Coalition for protection and action 
enlargement of the scope of civil society.

Number of
 volunteers*

доброволци под 35 г.
under 35 years old

Membership 
compared to 
population

2 811 28Local 
associations

265

*45 % 

Организационна дейност | Organizational Activity

Изградена в национален мащаб структурна и 
функционална основа за успешно реализиране на 
дейности в полза на общностите  – в ежедневни 
и в кризисни ситуации (пандемия  COVID–19) и 
хуманизиране на обществото.
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Организационна дейност | Organizational Activity

Навременно и адекватно 
осъвременяване  
и прецизиране на 
правилата и процедурите 
в организационната 
дейност и тяхното 
прилагане в структурите 
на БЧК:

Regular and considerate 
update and refinement of 
the organizational rules 
and procedures and their 
adoption in the practice 
of the BRC structures:

•	 Отчетно-изборна кампания на БЧК 2020/2021 в 
около 3 200 структури; 

•	 Детайлна оценка на изпълнението на Стратегия на 
БЧК до 2020 г.; 

•	 Система за обучение и квалификация–обучени за 
периода 2017–2020 г.: 22 208 членове, служители и 
партньори и 32 947 доброволци;  

•	 Стратегия на БЧК до 2030 г.;
•	 Системен мониторинг и оценка за “добро 

функциониране” на областни/столична организации.

Проектна дейност
•	 12 национални програми и 121 проекта, реализирани 

в 209 общности, съобразно специфичните 
потребности и проблеми;

•	 Механизъм “Хранителна банка”–цялостен 
общностен процес за набиране и предоставяне на 
храни за уязвими от доброволци на БЧК.

•	 BRC  reporting and election campaign 2020/2021 in over 
          3 200 BRC structures;
•	 Detailed Evaluation of the Strategy 2020 imlementation;
•	 Education and Training System – for the period 2017 – 2020: 

22 208 members, staff and partners,  and 32 947 volunteers 
trained;

•	 BRC Strategy 2030;
•	 Systematic monitoring and evaluation of the “well-

functioning” status and the activities of the BRC regional 
structures.

Project activities
•	 12 national programs and 121 projects implemented in 209 

communities in accordance with the specific needs and 
problems.

•	 BRC Food Bank Mechanism – a 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

В синхрон с международни и национални документи, 
БЧК подпомага държавата при възникване на 
бедствия, аварии, кризи и военни конфликти. Част 
е от Единната спасителна система на страната. 
Сили и средства на БЧК са включени в Националната 
програма за намаляване на риска от бедствия и за 
защита при бедствия, както и в плановете към тях.

Капацитет и ресурси 
•	 Доброволни екипи 

 – Национален екип за работа при бедствия, аварии 
и кризи (НЕРБАК) – 42 доброволци; 

 – Национален екип за действие при наводнение 
(НЕДН) – 19 доброволци; 

 – Специализирана група - в т.ч. „Водачи на 
спасителни кучета“. 

 – 28 ДЕРБАК с 516 доброволци, в това число:
 * 19 екипа за действия при наводнения със 115 
доброволци; 
 *  96 професионалисти по ППсП и ПСП; 

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

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

•	 Материална база
БЧК поддържа бедствен резерв за незабавно подпомагане 
на пострадало население. В Централната складова база 
- Лозен, в междуобластните складове - Бургас, Добрич, 

In accordance with international and national legal 
frameworks, the Bulgarian Red Cross is an auxiliary to 
the State in situations of disasters, accidents/crises and 
military conflicts. The organization is part of the Unified 
Rescue System in Bulgaria. The capacities and resources 
of the BRC are included in the National program for 
disaster risk reduction and disaster protection, as well as 
in its operational plans.

Capacity and resources
•	 Voluntary teams 

 – National Disaster Response Team (NDRT)-42 people; 
 – National Floods Response Team (NFRT) - 19 people;
 – Specialized Team - incl. “rescue dog handlers”;
 – 28 Regional Disaster Response Teams (BDRT)  with 

516 volunteers;
 * 19 Flood Response Units with 115 volunteers;
 * 96 volunteers - professional psychologists, trained 
to provide psychological first aid and psychosocial support 
in case of disasters; 

 – 8 volunteers trained to work with water purification 
units; 

 – 7 members of the IFRC`s Regional Disaster Response 
Team

•	 Facilities/Material resources
The Bulgarian Red Cross maintains an emergency stock 
reserve for immediate assistance and support to the affected 
population. For nationwide assistance, the Bulgarian Red Cross 

Мениджмънт на бедствията  |  Disaster ManagementМениджмънт на бедствията  |  Disaster Management
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Мениджмънт на бедствията  |  Disaster Management

Русе, Капитан Андреево и в складовете на областните 
организации на БЧК се съхранява имущество за 
незабавно подпомагане на 11 000 души.
БЧК поддържа радиомрежа за алтернативна връзка при 
бедствие между Националния съвет и междуобластните 
складови бази. 

Дейности по превенция на риска и изграждане на 
устойчивост на общностите:
Проведени обучения и участие в тренировъчни занятия:

•	 173 семинара и курсове на различни нива;  
•	 274 тренировъчни учения с партньори на 
областно/столично ниво;
•	 17 участия в национални учения с партньори.

maintains a stockpile of relief items for immediate support to 
nearly 11,000 people, at the Central Warehouse - Lozen, in the 
inter-regional warehouses - Burgas, Dobrich, Ruse, Kapitan  
Andreevo, as well in the warehouses of the BRC’s regional 
branches.
A radio network is maintained for alternative connection between 
the BRC National Counsil and the inter-regional warehouses in 
case of a disaster.

Risk prevention and building community resilience:
Training courses organized and participation in exercises:

•	 173 workshops and training courses for various levels;
•	 Participation in 274 national and regional training exercises 

with other partners;
•	 Participation in 17 national exercises with other partners.
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148 245

Подпомогнати 
нуждаещи се лица 

2017-2021

Supported people in need
2017 - 2021

Мениджмънт на бедствията  |  Disaster Management

Подпомагане на пострадали при бедствия
Над 6 000 доброволци и служители са участвали в национални кампании за 
подпомагане на пострадали при БАК, вкл. и при пандемията от COVID-19. 
Помощ са получили и над 50 здравни заведения и институции в борбата 
срещу COVID-19. Активна дейност за превенция и намаляване риска от 
бедствия и изграждане устойчивост на общностите.
Партньорства на национално и международно ниво 
•	 Активно сътрудничество с ГД “ПБЗН”-МВР, МЗ, МОН, МОСВ, ВА, ДАБ, 

Национална система 112, ЦСМП, местнa власт, медии и др.; 
•	 БЧК - член на Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС; 
•	 Участия в междуведомствени експертни работни групи: на национално 

ниво - 29; на областно/столично ниво - 145; партньорство с МФЧК/ЧП, 
регионална мрежа  “Съседите помагат първи” и др.

Аssisted population in disasters and crises
Over 6,000 volunteers and staff members of BRC have participated in national 
campaigns to assist the people affected by disasters and crises, including the CO-
VID-19 pandemic response. More than 50 healthcare institutions also received sup-
port from BRC in the fight against COVID-19. BRC was active in the prevention, di-
saster risk reduction and community resilience.
Partnerships at national and international level
•	 Active cooperation with:  Ministry of Interior, Ministry of Health, Ministry of 

Education and Science, Ministry of Environment and Water, Military Academy, 
State Agency for Refugees, National Emergency System 112, EMS centres, 
local authorities, media, etc. 

•	 BRC is a member of the Disaster Risk Reduction Council at the Council of Ministers. 
•	 BRC actively participated in inter-ministerial expert working groups: at na-

tional level – 29; at regional level – 145; Active cooperation with the IFRC and 
Regional Network “Neighbours Help First”, etc.
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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. Наред 
с това се предоставят услуги и 
се провеждат кампании, свързани 
с опазване живота и здравето 
на хората, чрез подобряване на 
тяхната здравна култура и умения.

The Bulgarian Red Cross, in pursuit of 
its humanitarian mission, implements 
activities directed towards alleviation 
of vulnerabilities and prevention of 
social exclusion of 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 
offers 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.

Първа помощ на работното място

Обучени по ПДП
267 623

First Aid  trained

Първа долекарска помощ /ПДП/
Програмите на БЧК за обучение 
по първа долекарска помощ (ПДП) 
на различни групи от населението 
са с европейски сертификат от 
Глобалния референтен център по 
Първа помощ на МФЧК/ЧП:

The BRC First Aid
The programs of the Bulgarian Red Cross 
for training in first aid of different groups 
of the population are awarded with a Eu-
ropean certificate from the Global First 
Aid Reference Centre at the IFRC:

Candidate drivers
Teachers, parents, child-keepers of children up to 8
First Aid in the working place
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Социално-здравна политика | Social and Health Policy

Превенция на пътнотранспортния травматизъм

•	 Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при ПТП – подпомогнати семействата 
на 273 деца;

•	 63 открити урока по пътна безопасност за 1119 деца 
от 1 до 4 клас. 

Prevention of road traffic injuries:

•	 National Donation Fund for assistance to children injured 
in road accidents - assisted families of  273 children;

•	 63 open road safety lessons for 1119 children from 1st to 4th 
grade.

- the National student quiz on traffic safety “Let’s keep the 
children on the road”; 
- Republican Championship in Applied Cycling “Youth for 
Traffic Safety”;
- National Competition “Road Policeman of the Year” and “Best 
Young Driver of the Year”;
 - Various campaigns for prevention of road traffic injuries.

- Националната ученическа викторина по безопасност 
на движението „Да запазим децата на пътя”; 
- Републикански шампионат по приложно колоездене 
“Младежта за безопасност на движението”;
- Национално състезание “Пътен полицай на годината” 
и „Най - добър млад шофьор на годината“;
- Различни кампании за превенция на 
пътнотранспортния травматизъм.

Partnership and Participation in:Партньорство и  участие в:
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Промоция на здравето  и превенция 
на болести
•	 4643 инициативи на здравна 

тематика;
•	 Промоция на доброволното и 

безвъзмездно кръводаряване –657, 
с осигурени  19 479 кръводарители;

•	 Промоция на здравето и превенция 
на болестите - COVID-19, СПИН, 
хипертония, туберкулоза, хепатит,  
рак на маточната шийка и др.; 

•	 51 клуба на здравето на БЧК 
– утвърдени звена за здравна 
просвета.

Социални дейности 
•	 Хуманитарно подпомагане – 1 601 322 лица и 

семейства и 2 597 лица в социални институции, в т.ч.
 – “Предоставяне на индивидуални пакети с 

хранителни продукти” от ЕС – раздадени 38 128 
811 кг от тях на 1 370 841 уязвими граждани;

 – Съпътстващи мерки–проведени 1 537 043 индивидуални 
и/или групови консултации с 1 035 751 лица; 

 – Кампания с БИЛЛА България „Купи и дари“–  
събрани 86 307 кг продукти на стойност 202 
393 лв.  Същите са предоставени на 26 000 
индивидуални бенефициенти и лица, живеещи в 
социални институции; 

 – Работа с бездомни лица – подпомогнати 917 
души в 9 общини на страната. 

Health promotion and disease prevention 
•	 4643 initiatives on health issues;
•	 Promotion of voluntary and non-

remunerated blood donation
•	 657 promotions, with 19479 blood 

donors;
•	 Health promotion and disease prevention 

- Covid-19, HIV/AIDS, hypertension, 
tuberculosis, hepatitis, cervical cancer 
and others;

•	 51 health clubs of the Bulgarian Red 
Cross-established units for health 
education.екипи, социални магазини.

Social Activities 
•	 Humanitarian assistance – support provided to 1 601 322 

persons and families as well as 2 597 people living in social 
institutions. This includes:
	– 1 370 841 vulnerable persons supported with 38 128 811 

kg of food products within the EU Food Aid Program;
 – Accompanying measures – 1 537 043 individual and/or 

group consultations held with 1 035 751 persons.  
 – Joint campaign with BILLA Bulgaria “Buy and donate” 

- Collected 86 307 kg of products worth BGN 202 393. 
The same were provided to 26 000 vulnerable people 
living at home and in social institutions;

 – Support to homeless people – 917 persons in 9 
municipalities

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

•	 Парично подпомагане чрез Фонд „Милосърдие” 997 
уязвими лица с 258 430 лв.;

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

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

 – Състезание за възрастни хора по БАК, ПДП, ПСП 
и защита на правата им – ежегодно участие на 75 
души над 60 години от 15 области на страната (с 
изкл. на 2020 г. поради COVID 19); 

 – Солидарност между поколенията - многобройни 
дейности за 29 април - Европейския ден на 
солидарност между поколенията.

•	 Financial support - 997 persons in need received financial 
support through the BRC Charity Fund at the total amount 
of BGN 258 430;

•	 Activities in support of active and healthy ageing: 
 – SAAM Project - Supporting Active Ageing through 

Multimodal Coaching –  mobile and software applications 
according to the needs of older beneficiaries aiming to 
extend their active and independent life;

 – National competitions for older people on disaster 
preparedness, First Aid, psychosocial support and rights 
of older people held. 75 older people over the age of 60 
from 15 regions of Bulgaria took part every year (exept 
2020, because of COVID 19);

 – Solidarity between generations – numerous events 
throughout the country on the occasion of 29 April – EU 
Day of Solidarity between Generations.
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•	 Лиценз за 10 вида, 7 от които за възрастни хора; 
•	 Предоставени услуги на 52 432 нуждаещи се лица; 
•	 10 центъра „Домашни грижи“ /интегрирани 

здравно-социални услуги/ – 750 самотно живеещи 
потребители над 50 г. с хронични заболявания 
и трайни увреждания, вкл. в малки и отдалечени 
населени места;

•	 32 обществени трапезарии – 3 752 уязвими лица;
•	 5 гарови служби за трудноподвижни лица – 

предоставени 29 455 услуги на 7 575 лица;
•	 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
•	 License for 10 types of social services, 7 of them for older people;
•	 Services provided to 52 432 persons in need;
•	 10 Home Care Centres functioning /integrated health and 

social services/– 750 persons over the age of 50 with chronic 
diseases and permanent disabilities received professional 
care and support, including in small and remote settlements;

•	 32 public canteens – 3 752 vulnerable persons supported;
•	 5 service points at railway stations for people with reduced 

mobility – 29 455 services provided to 7 575 persons;
•	 Home for older people – Kardjali;
•	 Red Cross Hospice – Kardjali;
•	 Day care centre; social services bureaus; home-helpers and 

social assistants; public social patronage; social reception 
rooms, mobile social teams; social stores.

Социални услуги
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Работа с бежанци и мигранти  |  Activities with Refugees and Migrants

Social consultations 
Administrative support   
Humanitarian aid
Financial assistance      
Purchased medicines                    
Language learning
Accompanying to hospitals and institutions 

Социални консултации
Административна подкрепа   

Хуманитарна помощ                
Финансова помощ    

Закупуване на лекарства 
Езиково обучение                     

Придружаване до болници и държавни институции

Предоставени услуги и 
хуманитарна помощ | 

Provision of services and 
humanitarian aid

2865
2164
8824
442

2488
483
538

 

 16 856
Supported for the period 2017-2020 
refugees and asylum seekers from Syria, 
Afghanistan, Iraq, Pakistan, Iran and etc.

Подпомогнати за периода 2017-2020 г. 
бежанци и търсещи международна 
закрила лица от Сирия, Афганистан, 
Ирак, Пакистан, Иран и др.



15
Facts and Figures on the activities of the Bulgarian R

ed Cross 2017-2020
Работа с бежанци и мигранти  |  Activities with Refugees and Migrants

Интеграционна подкрепа

Проведени 41 курса по български език;
Предоставени 100 лаптопа и 30 рутера на ДАБ при МС 
по ФУМИ за нуждите на търсещите закрила деца; 
Заплатени здравни осигуровки на 40 бежанеца.

Оказано съдействие на: 
•	 368 бежанци за намиране на жилище;
•	 167 деца за записване в български училища;
•	 258 бежанци за намиране на работа;
•	 54 лица за социално подпомагане по ЗСП;
•	 Регулярно предоставяне на хигиенни материали 

за нуждите на настанените в центровете на 
Дирекция „Миграция“ и ДАБ при МС;

•	 Предоставени 121 хранителни пакета по програма 
на АСП и 47 ваучера за храна по проект на ВКБООН; 

•	 Открита Гореща телефонна линия от 01. 04 2020 
г. на 6 езика във връзка с епидемичната ситуация, 
породена от COVID-19 – 2048 обаждания;

•	 Осъществени: 4 проекта, финансирани от 
ВКБООН, 2 проекта от Фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“, 1 проект от МЗ, 1 проект от 
Швейцарски Червен кръст. 

Основни партньори: ВКБООН, ДАБ при МС, МЗ, МВР, 
МТСП, ДАЗД, Български Хелзинкски комитет, Български 
съвет за бежанци и мигранти, Каритас, Съвет на 
жените бежанки, Столична Община – Район Витоша, 
Красно село и Оборище.

Integration support
 
41 Bulgarian language courses organised; 
100 laptops and 30 routers provided to SAR for the needs of the 
asylum seeking children; 
Covered health insurance for 40 refugees;

Assistance provided to:
•	 368 refugees to find housing;
•	 167 children for enrollment in Bulgarian schools; 
•	 258 refugees to find a job;
•	 54 persons to apply for social assistance;
•	 Regular provision of hygiene materials to the 

accommodated in Migration Directorate centers and SAR 
reception facilities;

•	 121 families to receive food package under the ASA food 
programme and 47 families received food vouchers under 
the UNHCR project;

•	 Hotline launched as of 1st April 2020 in 6 languages, 
regarding emergency epidemic situation due to COVID-19 
- 2048 calls, registered until the end of 2020. 

•	 Implemented: 4 projects, funded by UNHCR, 2 projects, 
funded by AMIF, 1 project, funded by Ministry of Health, 1 
project, funded by Swiss Red Cross  

Main partners: UNHCR, SAR, Ministry of Health, Ministry of 
Interior, Ministry of Labour and Social Policy, State Agency for 
Child Protection, BHC, BCRM, Caritas, CRW, Sofia Municipality 
– Vitosha, Krasno selo and Oborishte Districts.
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Планинско спасяване | Mountain Rescue

Спасителна дейност
•	 530 доброволни и 46 щатни планински спасители, 

организирани в 32 спасителни отряда;
•	 Централен денонощен пост в София – денонощна връзка с 

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

•	 Оказана помощ на 10 340 души, от които 9 839 на ски писта;
•	 Проведени 454 спасителни акции с 524 пострадали във 

високите части на планината.

Emergency Rescue Activities
•	 530 volunteers and 46 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 10 340 persons, of whom 9 839 incidents on 
ski slopes;

•	 454 rescue operations in the high parts of the mountain. Assistance 
rendered to 524 people.

The Mountain Rescue 
Service (MRS) main activities 
are to prevent accidents 
and to provide assistance 
in emergency cases in 
mountains. MRS participates 
in the National Response Plan 
of the Bulgarian Red Cross in 
case of disasters, accidents 
and catastrophes. 

Планинската спасителна 
служба (ПСС) осъществя-
ва 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
•	 Лятна атестация 2019 г. - 493 планински спасители 

защитиха своите звания. 
•	 Курсове и учебни занятия:

	– “Стажант-планински спасител” – 59 души и 9 - 
„Лекар-планински спасител“;

	– „Планински спасител“ - 72 души;
	– “Работа при лавинни нещастия“ с 54 участника;
	– “Работа в трудни терени” - 53 участници, 22 - 

звание „Старши планински спасител“;
	– ,,Работа на скали“ – 37 обучени спасители;
	– 8 курса на лекарите-планински спасители;
	– 11 курса със спасителни кучета;
	– „Водач на моторна шейна“– 33 души;

•	 Републикански летен технически преглед 2017 г., 
Карандила, Стара планина с 18 отбора (72 състезатели);

•	 Републикански зимен технически преглед 2018 г., 
Боровец, Рила, с 25 отбора (75 състезатели);

•	 Републикански летен технически преглед 2019 г., 
Ксилифор, В. Търново, с 27 отбора (108 състезатели).

•	 Специализирани курсове извън структурата на ПСС:
	– “Начална алпийска подготовка и десантиране 

от високи сгради и скали“, София - 2 обучени;
	– „Обучение за управление на снегоходни моторни 

шейни и Пистенбули“ за служители на „НЕК - 
Язовири и каскади“  – 69 участника;

	– Обучения по ПДП в планински условия със 
служителите на фирма „Алпик“ - 36 души, и на 
„Тинтява Експлорейшън” АД с 16 участника.

Training Activities
•	 Summer attestation 2019 - 493 mountain rescuers.
•	 Main courses:

 – for Trainee mountain rescuers – 59 persons became a 
Trainee Mountain Rescuer and 9 – a Medic Mountain 
Rescuer;

 – for Mountain rescuers - 72 persons;
 – Avalanche Rescue - 54 participants;
 – Difficult Terrain Rescue – 53 participants, of whom 22 

became Senior Mountain Rescuer;
 – Rock Rescue - 37 participants;
 – 8 courses for medical staff;
 – 11 courses for mountain rescue dogs and their handlers;
 – Snowmobiles Driving and Maintenance - 33 mountain 

rescuers trained;
•	 Republican Summer Exercise 2017, Karandila, Stara Planina 

- 72 participants in 18 teams;
•	 Republican Winter Exercise 2018, Borovetz, Rila - 75 

participants in 25 teams;
•	 Republican Summer Exercise 2019, Ksilifor, Veliko Tarnovo 

- 108 participants in 27 teams.
•	 Specialized courses outside the MRS structure:

 – Initial alpine training and tall buildings evacuation, 
Sofia - 2 persons trained; 

 – Snowmobiles and PistenBully Driving and Maintenance 
training with NEK - Dams and Cascades employees, 
Rila Mountain – 69 participants;

 – First Aid Trainings in the Mountains for Alpiq Bulgaria 
employees – 36 participants and for Tintyava 
Exploration AD employees – 16 participants.

Планинско спасяване | Mountain Rescue
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Планинско спасяване | Mountain Rescue

Fundraising Campaigns
•	 ЕVN Bulgaria Campaign to support 

the activities of MRS - 45 000 BGN 
raized;

•	 With the support of SiteGroung 
Hosting Ltd and Sport Depot AD 
more than 18 000 BGN were raised 
and 3 RECCO® detectors were 
rented.

Фондонабирателни кампании
•	 За подпомагане на дейността 

на ПСС  ЕVN България - набра 
45 000 лв. 

•	 С помощта на „СайтГраунд 
Хостинг” ЕООД и „Спорт 
депо” АД бяха набрани над      
18 000 лв. за наем на 3 RECCO® 
детектора. 

Международна дейност
•	 Ежегодно участие в конгресите на Международната 

комисия по алпийско спасяване ICAR.
•	 6 срещи на „Работна група – спасяване при лавинни 

нещастия“, MS.i, с постоянен представител на ПСС;
•	 8 представители на Групата за спасяване с кучета 

участваха в международни курсове;
•	 2 инструктори от ПСС обучиха планински спасители 

на Червен кръст – Черна гора за спасяване на ски-писта;
•	 Обмяна на опит за оказване на помощ в състезание от 

СК по ски алпийски дисциплини, Бормио, Италия;
•	 2 представители на ПСС взеха участие в курс за зимно 

спасяване в Алгой, Баварски Алпи, Германия.
Профилактична дейност
•	 Активни контакти с медиите – 10 714 материала;
•	 Ежедневно актуализиране на уебсайта (http://pss-bg.bg) 

- над 550 000 посещения;
•	 Фейсбук страница на ПСС – над 1 000 посещения на ден; 
•	 Материали за превенция - информационни табели, 

стикери, листовки със съвети.

International activities
•	 Participation in the Annual International Alpine Rescue 

Commission (ICAR) Congresses; 
•	 6 meetings of the Best Practice in Avalanche Rescue Work 

Group, MS.i – 1 MRS permanent representative;
•	 8 representatives of the MRS Rescue Dog Team were 

invited to participate in International courses;
•	 2 instructors from MRS trained the mountain rescuers of 

the Red Cross – in Montenegro on Rescue on Ski Slopes;
•	 Exchange of experience in providing assistance during 

Alpine Ski World Cup competition, Bormio, Italy;
•	 2 MRS representatives took part in Winter Mountain Rescue 

Training, Allgäu Alps, Bavaria, Germany.

Prevention
•	 Daily contacts with media - 10 714 published materials;
•	 Daily update of the website (http://pss-bg.bg) - over 

550000 page visits;
•	 MRS Facebook Page – over 1 000 daily post views;
•	 Prevention materials - information boards, stickers, leaflets.
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Drowning prevention programs:

“Friends with water”
“Keep an eye on”
“Water lifesaving minimum”
“Blue summer”

Water traumatism:
Preliminary water incidents 
Drowned

Превенция на
 водния травматизъм|

Drowning prevention

Програми за превенция:

“Приятели с водата”
“Дръж под око”

“Водноспасителен минимум”
“Синьо лято”

Воден травматизъм:
Предотвратени водни инциденти 

Общо удавени 

12 732
1 620

201 287 
950

15 211
389

Общо обучени 
деца и възрастни:

216 589 
Total number of trained 

children and adults
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Training of water rescue personnel
Conducted courses for lifeguards:
•	 “Rescuer of swimming pools and water parks” - 172, “Res-

cuer of open water areas and the sea” - 124, “Senior life-
guard” - 4, “Instructors in water rescue” - 3, “Young life-
guard” - 4

•	 Trained lifeguards - 2269 for swimming pool, 985 for open 
water areas and sea, 80 for senior lifeguards, 6 for instruc-
tors, 73 for young lifeguards. 

•	 Validated personal coupons for qualification of 8 896 life-
guards for “Pools and water parks” and 5493 for “Open wa-
ter areas and sea” in BRC regional branches, a total of 14 
389 people.

Methodological assistance and implementation of water 
rescue activities
•	 Over 560 inspections were carried out on the territory of 

the country by the municipal water rescue commissions;
•	 The prevented water accidents are - 15 211;
•	 The Water Rescue Service of the BRC continues to method-

ically assist water area managers in organizing and carrying 
out water rescue activities;

•	 The National Flood Response Team (NFRT) at the WLSS 
Directorate took an active part in the verification of train-
ing sessions. The equipment of the team members has also 
been improved, which is essential for high efficiency and 
safety in specific working conditions. Each of them receives 
the latest and most 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: 
•	 „Спасител на плувни басейни и водни паркове” – 172, 

„Спасител на открити водни площи и море” – 124, 
Старши спасител” – 4, „Инструктори по водно 
спасяване“ – 3, „Млад спасител“ - 4 души;

•	 Обучени водни спасители - 2269 за басейн, 985 за 
открити водни площи и море, 80 за старши спасители, 
6 за инструктори, 73 - за млад спасител;  

•	 В областните организации са заверени лични талони 
за правоспособност на 8 896 водни спасители за 
степен „Басейни и водни паркове” и 5493 за „Открити 
водни площи и море”, или общо – 14 389 души.

Методическа помощ и осъществяване на 
водноспасителна дейност
•	 Извършени са над 560 проверки от общинските 

комисии по водно спасяване; 
•	 Предотвратените водни инциденти са  - 15 211; 
•	 Методическо подпомагане на стопаните на водни 

площи при организиране и осъществяване на 
водноспасителна дейност; 

•	 Националният екип за действие при наводнение (НЕДН) 
взе активно участие в учебно-тренировъчни занятия. 
Подобрено бе и оборудването на членовете на екипа за 
по-голяма ефективност и сигурност при специфичните 
условия на работа. Всеки един от тях получи най-
модерната и функционална екипировка на водещи 
световни марки, като „HELLY HANSEN“ и „MARES“.
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Спортносъстезателна дейност:
•	 Национални турнири по водно спасяване за деца и 

младежи – Варна, В. Търново, Благоевград с над 2 000 
състезатели.

•	 Спортен лагер „Спасител на бъдещето” в НУЦ на 
БЧК – Созопол – 86 участника.

Международна дейност:
•	 4 представители в комисиите към ILSE (мениджмънт 

и администрация, спортна комисия  и комисии  по 
спасяване и образование). Проф. д-р Тодор Попов 
продължава да е  вицепрезидент  на ILSE за Източна 
Европа и е член на Борда на директорите на ILS. 

•	 Активно участие в годишните работни срещи, 
организирани от ILSE, по различни аспекти на 
водноспасителната дейност в европейските държави.

Sports competition activity:
•	 National water rescue tournaments for children and youth - 

Varna, Veliko Tarnovo, Blagoevgrad with over 2,000 athletes.
•	 Sports camp “Rescuer of the Future” at the National Center 

of the BRC - Sozopol - 86 participants.
International activity:
•	 4 representatives in the commissions at ILSE (management 

and administration, sports commission and rescue and 
education commissions). Prof. Dr. Todor Popov continues 
to hold the prestigious position - Vice President of ILSE 
for Eastern Europe and he is a member of the Board of 
Directors of ILS.

•	 The representatives of the BRC in the four commissions take 
an active part in the annual meetings organized by ILSE on 
various aspects of water rescue in European countries.
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Ключови международни форуми 
•	 25 договора за сътрудничество с национални 

дружества на ЧК и ЧП;
•	 15 международни партньорства на областни 

организации на БЧК;
•	 21-о Общо събрание на МФЧК/ЧП, 2017 г.;
•	 10-а Европейска конференция на ЧК/ЧП, 2018 г.;
•	 140 години БЧК, гостува Президентът на МФЧК/ЧП;
•	 33-а Международна конференция, 2019 г.;
•	 Засилено сътрудничество с Турския Червен полумесец 

и Червения кръст на Република Северна Македония;
•	 Активно участие и съ-председателство на 

Регионална мрежа за взаимопомощ между 
дружествата на ЧК и ЧП „Съседите помагат първи“

Участие в над 13 международни мрежи и платформи: 
ENDOV (доброволчество), ILSE (водно спасяване), AGE 
(възрастни хора), ENPS (психо-социална подкрепа), RDRT 
(екипи за БАК), IСAR (планинско спасяване), ELSG (правна 
подкрепа), EPSG (фондонабиране), RFL (ВСВ), RedViwo и 
GlowRed (участие на жените в ЧК), ERNA (ХИВ / СПИН), 
ECRE (бежанци), БПМР (международно развитие) и др.
Участие в работни групи и инициативи: Работна група 
за сътрудничество и координация в Движението, заедно 
с МФЧК/ЧП; лидерска платформа по „Възстановяване 
на семейни връзки“, заедно с МКЧК; Укрепване 

Международно сътрудничество | International Cooperation

Ефективно сътрудничество с Международното движение 
на ЧК и ЧП на глобално и регионално ниво, национални 
дружества на ЧК и ЧП, МВнР на Република България, 
посолства, международни организации, НПО и др.

Effective cooperation with the International RCRC Movement 
on a global and regional level, the national Red Cross and Red 
Crescent societies, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 
Bulgaria, embassies, international organizations, NGOs, etc .:

Key international events 
•	 25 cooperation agreements with national RC RC societies;
•	 15 international partnerships of regional BRC branch orga-

nizations;
•	 21st General Assembly of the IFRC, 2017;
•	 10th European Conference of Red Cross / Red Crescent So-

cieties, 2018;
•	 140 Anniversary of the BRC, the President of the IFRC be-

ing an honourable guest;
•	 33rd International Conference, 2019;
•	 Enhanced cooperation with the Turkish Red Crescent and 

the Red Cross of the Republic of North Macedonia;
•	 Active participation and co-chairing of the regional net-

work “Neighbours Help First” for mutual assistance be-
tween Red Cross and Red Crescent societies. 

Participation in over 13 international networks and platforms: 
ENDOV (volunteering), ILSE (water life saving), AGE (older peo-
ple), ENPS (psychosocial support), RDRT (disaster response 
teams), ICAR (mountain rescue), ELSG (legal support), EPSG (fun-
draising), RFL (Restoring family links), RedViwo and GlowRed 
(women’s participation in the RCRC, ERNA (HIV /AIDS), ECRE 
(refugees), BPID (international development) and others.
Participation in working groups and initiatives: Strengthening 
Movement Coordination and Cooperation (SMCC), together 
with the IFRC and ICRC; Leadership Platform on Restoring Fam-
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сътрудничеството между Червения кръст и Механизма 
за гражданска защита на ЕС, заедно с Европейския офис 
на ЧК; Регионална инициатива „Съседите помагат 
първи“, заедно с НД от региона. 
Партньорства с ГД „Миграция“ на МВР, ДАБ, ДАЗД, 
ВКБООН, БХК, „Каритас”, МОМ, Център за изследване, 
изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО 
за управление на кризи и реагиране при бедствия и др.

Предоставена международна финансова помощ:
•	 Наводнения и свлачища в Непал и Бангладеш;
•	 Циклонът Идай в Мозамбик и хуманитарна криза в 

Йемен;
•	 Наводнения в Албания, пожари в Гърция;
•	 Мигрантски поток в Босна и Херцеговина;
•	 Земетресения в Хърватия и в Албания;
•	 Covid-19 в Италия.

ily Links, together with the ICRC; Strengthening the cooperation 
between the Red Cross and the EU Civil Protection Mechanism, 
together with the Red Cross EU Office; the regional “Neighbours 
Help First” initiative, together with NSs in the region. 
Partnerships with DG Migration at the Ministry of Interior, 
State Agency for Refugees, State Agency for Child Protection, 
UNHCR, Bulgarian Helsinki Committee, Caritas, IOM, the Cri-
sis Management and Disaster Response Centre of Excellence 
(CMDR COE), etc.

International financial assistance provided:
•	 Floods and landslides in Nepal and Bangladesh.
•	 Cyclone Ida in Mozambique and the humanitarian crisis in 

Yemen.
•	 Floods in Albania, fires in Greece.
•	 Migrant flow to Bosnia and Herzegovina.
•	 Earthquakes in Croatia and Albania.
•	 Covid-19 in Italy.
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Международно сътрудничество | International Cooperation

86 проекта с външно финансиране, включително:

•	 5 европейски проекта за изграждане на капацитет 
в гражданска защита и/или хуманитарна помощ, 
финансирани от ЕСНО, вкл. в Беларус, Молдова и Украйна;

•	 5 проекта за интеграция на бежанци и мигранти, 
финансирани от ФУМИ (4 национални и 1 на ниво ЕС);

•	 3 европейски проекта на БМЧК – активно гражданство, 
подкрепа за жени, жертва на домашно насилие и др.; 
проекти за предоставяне на домашни грижи,  Българо-
швейцарска програма за сътрудничество и ЕИП; 2 
проекта, финансирани от ТГС Румъния-България; 2 
проекта, финансирани от „Хоризонт 2020”.

86 externally funded projects, including:

•	 5 European projects for capacity building in civil protection 
and / or humanitarian aid, funded by ECHO, incl. in Belarus, 
Moldova and Ukraine;

•	 5 projects for integration of refugees and migrants, funded by 
AMIF (4 national and 1 at EU level);

•	 3 European projects of the Bulgarian Red Cross Youth - active 
citizenship, support for women, victims of domestic violence, 
etc.; home care projects, funded by Bulgarian-Swiss coop-
eration programme and EEA grants; 2 projects funded by the 
CBC Romania-Bulgaria; 2 projects funded by Horizon 2020
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Подпомогнати чрез дейности по закрила
Обработени нови случаи на ВСВ

Приключили случаи на издираване
Осигурени безплатни телефонни разговора 

между разделени близки
Посещения на терен за мониторинг и подпомагане

Консултиране, насочване и оказване на подкрепа

2870
1520
499
1113

630
238

Restoring Family Links (RFL), Protection and 
International Humanitarian Law (IHL):

•	 Участия в срещи и обучения по ВСВ, закрила и 
МХП, вкл. координационна група на платформата 
„Открий лицето“;

•	 Интегрирана и работеща електронна система за 
издирвания на МКЧК;

•	 БЧК е член на Националния комитет по МХП в 
България и създадената експертна работна група 
към него и на Консултативна работна група за 
разработването на Национален план за действие 
относно жените, мира и сигурността.

•	 БЧК участва в извършения и публикуван “Преглед 
на действащото законодателство на Република 
България спрямо нормите на МХП”.

•	 Създадена мрежа от ВУЗ и бюлетин, посветен на 
МХП, за популяризиране на темата и с информация 
за международни състезания, публикации и др.

Възстановяване на семейни връзки (ВСВ), закрила 
и Международно хуманитарно право (МХП)    

People assisted by protection activities
New RFL cases processed, 
Tracing cases completed
Free telephone calls between separated family 
members provided.
Field visits conducted  for monitoring and assistance
Conducted counselling, referral and assistance sessions

•	 Participation in RFL, Protection and IHL meetings and 
trainings, incl. coordination group of the Trace the Face 
platform.

•	 Integrated and operational electronic system of the ICRC 
for tracing. 

•	 The BRC is a member of the National Committee on IHL in 
Bulgaria and in its affiliated expert working group, as well 
as of the Advisory Working Group for the development of a 
National Action Plan on Women, Peace and Security.

•	 The Bulgarian Red Cross participated in the implementa-
tion of the published Review of the compatibility of the 
Bulgarian law with IHL

•	 Established a network of universities and a newsletter dedi-
cated to IHL to promote the topic, including information 
about international competitions, publications and more.
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Членове | Members

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

Активно включване в социална среда (АВС)
Превенция на насилието

Здравна програма на БМЧК
Хуманитарно образование

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
BRCY’s Health Program
Humanitarian education
Life skills
Ecology
Fundraising and Charity campaigns

Основни дейности и екипи                                                 Main activities and teams 

Национална мрежа от клубове | 
National network of BRCY clubs

Мрежа от „онлайн“ доброволци | Network of e-volunteers;
Разработени онлайн курсове за обучение и подготовка на доброволци |
Developed online training courses for volunteers;
Програма за развитие на иновации и добри практики по дейности |
Internal program for development of innovations and good practices;

1 167

Организационно развитие | Organizational development

28 Покритие в страната | 
Coverage in regions 

20 959 

20 086 
Обучени |Trained

Mодулна обучителна система за доброволци | 
Module training system for volunteers4

Доброволци |  
Volunteers
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Форуми и събития
•	 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)

МАЕ – екипа
Социално-помощна дейност

Здравна програма на БМЧК 
Хуманитарно образование 

Социални мрежи
Фондонабиране – в лв.

First Aid (FA, PSS, PFA “Helfi” program, 
Children Police Dept.) 
Youth Emergency Teams 
Social Welfare Activities
BRCY Health Program 
Humanitarian education
Media coverage
Fundraising – BGN. 

197 624

21
127 908
343 909
83 610

881 886
425  706

Достигнати 
932 352

People reachedРезултати Results
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Издания
•	 Седмичен електронен бюлетин  - 194 бр.
•	 „Факти и цифри“ - 4 бр.
•	 „Спомен от Солферино” Анри Дюнан 
•	 „Историята на една идея” - комикс книжка
•	 Албум „140 години БЧК“

Събития 
•	 140 г. БЧK под патронажа на президента на Република 

България Румен Радев; 
•	 Международен фестивал на червенокръстки 

и здравни филми и Есенна академия, Варна, под 
патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова;

•	 15 години Партньорска мрежа за благотворителност. 

Връзки с обществеността | Public Relations

Editions
•	 Weekly newsletter - 194 
•	 Facts&Figures - 4
•	 “A memory of Solferino” Henry Dunant
•	 “The story of an idea” comic book 
•	 Album “140 years Bulgarian Red Cross”

Events
•	 140 years BRC under the honorary patronage of the Presi-

dent of the Republic of Bulgaria Rumen Radev. 
•	 International Festival of Red Cross and Health Films and 

Autumn Film Academy, Varna, under the honorary pa-
tronage of the Vice President Iliana Yotova;

•	 15 years Care Partners Network.

Медии и интернет | Media and Internet

Последователи 
Followers

20 203
www.redcross.bg - 521 289
Instagram - 2 000
Viber- 70 000

ДОСТИГНАТИ | REACHED Публикации в медиите  
Media publications  

55 735
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Благотворителни каузи и фондонабиране
•	 Програма „Топъл обяд” – осигурена безплатна храна 

в училище за 6 311 деца;  
•	 Национален дарителски фонд за подпомагане на 

деца, пострадали при ПТП – 273 деца;
•	 Фонд за подпомагане на пострадали при БАК - 

подпомогнати над 148 245 души;
•	 Национална кампания „Заедно срещу COVID-19”; 
•	 Фонд „Милосърдие” – подпомогнахме 997 уязвими лица;
•	 Фонд „Добротворчество”; 
•	 Наблюдавано жилище „Шарената къща” 91 младежи;
•	 Национална кампания „Великден за всеки” - 67 400 

подпомогнати възрастни хора.

Фондонабиране  |  Fundraising

BRC charity causes and fundraising
•	 Hot Meal Programme – free meals at school for 6 311 
        children; 
•	 National Fund for Supporting Children Victims of Traffic 

Accidents – supported 273 children; 
•	 Fund for supporting people, affected by disasters – more 

than 148 245 people;
•	 National campaign “Together against COVID-19”; 
•	 Fund “Charity” – supported 997 people in need;
•	 Fund “Good doers”;
•	 Protected home “Colorful house” 91 youths;
•	 National campaign “Easter for everyone” - supported 67 

400 adults. 
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5 024 517 Общо набрани средства - лв.
Total Raised Funds  - BGN
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Финанси и стопанска дейност |  Financial Activity 

Основен дял в източниците за финансиране заемат 
финансиранията с условие - 52%, в т.ч.: финансиране по 
проекти - 30%, фондонабирателни кампании- 5%, дарения 
- 8%, субсидия – 9 %. Средствата са за традиционни 
каузи в полза на уязвими членове на обществото - деца 
и възрастни хора. Приходите от собствена стопанска 
дейност, пряко обвързана с основната нестопанска 
дейност на БЧК, са 27 %. Финансиранията без условие са в 
размер на  20%. Приходите от членски внос и други  са 1%.

Main part of the BRC financial resources comes from restricted 
income (52 %) which includes:  project financing - 30 %; 
fundraising campaigns - 5%, donations - 8% and state subsidy 
– 9 %. The funds are in support of the traditional humanitarian 
causes in favour of the vulnerable groups of the society – 
children and adults. Income from economic activity, directly 
related to the main non-economic activity is 27 %. Unrestricted 
income is 20 %. Membership fees and other - 1%.

4 700
11  995
2 018
6 933
1 820
 1 224
6 171
149
177

Източници на финансиране (хил. лв.)     23 192*     Financial Resources (in `000 BGN)

•	 Финансиране без условие 
•	 Финансиране  с условие в т.ч.          
        - Субсидия  
        - Приходи от проекти
        - Дарения 
        - Фондонабирателни кампаниии
•	 Стопанска дейност 
•	 Членски внос 
•	 Други       

•	 Unrestricted income 
•	 Restricted income incl. 
        - State subsidy
        - Project financing
        - Donations 
        - Fundraising campaigns
•	 Income from economic activity
•	 Membership fees
•	 Others 

52% 27% 20%

Финансирания с условие
Restricted income

Членски внос и други 
Membership fee and others.

1%

Финансирания без условие
Unrestricted income 

Стопанска дейност
Еconomic activity

 *Информацията е за 2020 г./ Information for 2020
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НУЛЦ на БЧК е учебна и 
логистична база, лицензирана от 
НАПОО. Програмите и лекторите 
периодично се сертифицират 
за качество от Европейския 
референтен център по Първа 
помощ в Париж. Издаваните 
удостоверения се признават във 
всички европейски страни.

BRC NTLC is a training and logistics 
centre, certified by NAVET. The pro-
grammes as well as the lecturers are 
periodically certified by the Global 
First Aid Reference Centre in Paris. The 
issued certificates are recognized by all 
European countries.  

Training courses and Programmes:

Курсове и програми:
•	 Първа долекарска помощ /ПДП/ на работното място 

и по програма „Хелфи“;
•	 Първа помощ при ПТП за кандидат-водачи на МПС;
•	 Обучения на педагогически специалисти с 

предоставяне на квалификационен кредит;
•	 Обучения за „Реакции при бедствия, аварии и кризи“;
Професионално обучение III степен по специалности: 
„Парамедик“, „Сътрудник социални дейности“, 
Помощник възпитател“.

Централна складова база – на територия от 10 000 м2 
се съхраняват материали от първа необходимост за 10 
000 души.
Хотелски комплекс - разполага с места за настаняване 
и с 10 учебни зали с капацитет от 25 до 200 души, 
оборудвани с аудио-визуални средства за обучение и 
интернет, спортно развлекателен комплекс, симулатор 
на земетресение, пътека за оцеляване и др.

•	 First Aid Training Courses for administrative personnel and 
workers and for Helfi Programme;

•	 First Aid in traffic accidents training courses for drivers;
•	 Training Courses for pedagogical staff with referent quali-

fication credit;
•	 Training Courses for “Disasters and Crises response”;
•	 Professional Training Courses III Degree for the following 

specialists: “Paramedic”, “Social Activities Worker” and  
“Assistant-Educator” .

National Warehouse– on an area of 10 000 sq. m., storing mate-
rials of first necessity for 10 000 people.
Hotel complex – there are accommodation rooms and 10 halls 
with capacity from 25 to 200 people, offering audio-visual 
equipment and Internet and also a sport and recreation com-
pound, earthquake simulator, a survival track and etc.
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Our Causes

HOT MEAL PROGRAMME
HOME CARE
CHARITY FUND
VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES
CHILDREN AFFECTED BY TRAFFIC ACCIDENTS
GOOD DOERS FUND
COLOURFUL HOUSE PROGRAMME

Нашите каузи

ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД”
 „ДОМАШНИ ГРИЖИ”

ФОНД „МИЛОСЪРДИЕ”
ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КРИЗИ

ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП
ФОНД “ДОБРОТВОРЧЕСВО”

ПРОГРАМА „ШАРЕНАТА КЪЩА“


