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Facts and Figures on the activities of the Bulgarian R

ed Cross 2021
Кои сме ние?  | Who are we?

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 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.

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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Sustainably built structural and functional basis for the 
successful implementation of the BRC activities in the 
communities – in everyday and crisis situations (including 
COVID–19 pandemic) and humanising society. 

Доброволчество
•	 Въведен съвременен доброволчески мениджмънт, 

при състав около 17 000 души – ключов фактор за 
устойчивост на общностите и за солидарност и 
подкрепа при кризи; 

•	 Внедряване на IT база данни за доброволци във всички 
областни/столичната организации като предпоставка 
за по-високо качество и ефективност на работата с тях;

•	 Работа със спонтанни доброволци в екстремни ситуации 
на базата на разработена цялостна концепция; 

•	 Проактивна роля за доброволческите нагласи в 
обществото – участие в разработването на Закон за 
доброволчеството, в коалиции за съвместни  действия 
на гражданското общество (ГО), в Съвет за развитие на 
ГО към МС. 

Областни организации
Regional branches

Общински организации
Municipal branches Дружества

Брой на 
доброволците*

Брой на членовете

145 142
Number of members 16  750

Volunteering
•	 Contemporary volunteer management implemented at 

all levels. Enhanced quality and output of around 17 000 
volunteers totally – key factor of the community resilience 
and an example for solidarity and support in crisis situations

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

•	 Management of spontaneous volunteers, based on a 
wholesome BRC Concept;

•	 Pro-active role in the formation of the social attitudes 
towards volunteering– engagement in drafting the Law on 
Volunteering, in Coalition for the civil society scope of action 
enlargement, in Council for the civil society development to 
the Council of Ministers; 

Number of
 volunteers* доброволци под 35 г.

under 35 years old

Обхват спрямо 
населението

2,1 %
Membership 
compared to 
population

2 741
28

Local 
associations265

*45 % 

Организационна дейност | Organizational Activity

Изградена структурна и функционална основа за 
успешно реализиране на червенокръстка дейност, 
в полза на общностите – в ежедневни и в кризисни 
ситуации (в т.ч. пандемията от COVID–19) и 
хуманизиране на обществото.



5
Facts and Figures on the activities of the Bulgarian R

ed Cross 2021
Организационна дейност | Organizational Activity

Навременно и адекватно осъвременяване и 
прецизиране на правилата и процедурите в 
организационната дейност и тяхното прилагане в 
структурите на БЧК: 
•	 Отчетно-изборна кампания на БЧК 2020/2021 и 

избор на ръководни и контролни органи и Отчетна 
кампания 2021/2022, в над 3 200 структури; 

•	 Изпълнение на Системата за обучение и квалификация  
– обучени  през 2021 г.: 2 633 членове, щатни служители 
и партньори и 5 580 доброволци, като фактор за 
повишаване на капацитета на БЧК;  

•	 Системен мониторинг и оценка за “добро 
функциониране” на червенокръстките областни/
столична организации, като значим механизъм за 
управление на промяната в БЧК и адаптиране на 
организацията към външната среда. Оценени са БЧК 
-Търговище, В. Търново, Смолян, Хасково и София-град. 

Systematic and adequate update and settlement of the 
organizational rules and procedures and their adoption in 
the practice of the BRC structures:
•	 BRC reporting and election campaign 2020/2021 with 

election of governing and supervising bodies and Reporting 
campaign 2021/2022, in over 3 200 BRC structures

•	 Implementation of the Education and Training System 
– for 2021 – 2 633 members, staff and partners and 5 580 
volunteers trained – as an enhancing the BRC capacity 
mechanism 

•	 Systematic monitoring and evaluation of the “well-
functioning” status and the activities of the BRC regional 
structures as a basic factor for the change managment and 
adaptation of the organization to the environment. In 2021 
were evaluated the organizations of Targovishte, Veliko 
Tarnovo, Smolyan, Haskovo and Sofia-city.

Проектна дейност
•	 10 национални програми и 101 проекта, реализирани 

Project activities

в 184 общности, в различни 
направления на дейност, 
съобразно специфичните 
потребности и проблеми на 
местно ниво. 

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

•	 10 national programs and 101 
projects implemented in 184 
communities in diverse spheres 
and in accordance with the 
specific needs and problems at 
local level

•	 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

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 Националната програма за 
намаляване риска от бедствия и плановете към тях.

Капацитет и ресурси 

•	 Доброволни екипи: 
 – Национален екип за работа при бедствия, аварии 

и катастрофи (НЕРБАК) – 42 души; 
 – Национален екип за действие при наводнение 

(НЕДН) – 19 души;
 – 28 доброволни екипа за работа при БАК (ДЕРБАК) 

- 450 души;
 – 19 звена със 124 души за действие при наводнение 

към ДЕРБАК;
 – 96 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
БЧК поддържа бедствен резерв за незабавно подпомагане 
на пострадало население в:

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

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) - 450 

people 
 – 19 Flood Response Units with 124 people 
 – 96 volunteers - professional psychologists, trained to 

provide psychological first aid and psychosocial sup-
port 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
The Bulgarian Red Cross maintains a disaster reserve for 
immediate assistance to the affected population in:
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Мениджмънт на бедствията  |  Disaster Management

 – Централна складова база – Лозен; 
 – Междуобластни складови бази – Русе, Добрич, 

Бургас и Капитан Андреево; 
 – Минимален бедствен резерв в областните 

структури за незабавно подпомагане; 
 – Имущество за незабавно подпомагане за над 

         11 560 нуждаещи се;
 – Радиомрежа за алтернативна връзка при 

бедствия между Националния съвет и 
междуобластните складови бази. 

Превенция на риска и изграждане на устойчивост: 
Проведени на национално и на областно/столично ниво: 
•	 Семинари и курсове – 35; 
•	 Тренировъчни учения на областно ниво с партньори – 35; 
•	 Участия в съвместни национални учения с 

партньори – 5. 

 – National Warehouse - Lozen 
 – Inter-regional warehouses - Ruse, Dobrich, Burgas and 

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

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

 – Maintains immediate relief assets for over 11 560 people in 
needs;

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

Risk prevention and building community resilience:
Conducted training exercises on national and regional level: 
•	 Seminars and courses – 35;
•	 Training exercises with partners – 35;
•	 Participations at the national exercises with partners – 5.
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1 059 054 Подпомогнати  нуждаещи се лица
Supported people in need

Мениджмънт на бедствията  |  Disaster Management

Активно участие на БЧК в междуведомствени експертни работни 
групи: 
•	 10 на национално ниво;
•	 43 на областно/столично ниво.
Подпомагане на пострадали при бедствия: 
•	 Директно подпомогнати по Националната кампания на БЧК 

„Заедно срещу COVID-19“ над 1 059 054 нуждаещи се от над          
8 950 доброволци и щатни служители (13.03.20-11.01.22 г.)

Партньори: МВР, МВнР, МО, МОМН, МЗ, ГД ПБЗН – МВР, Столична 
община, ВМА, ДАБ, НПО, медии и др.

BRC representatives actively participated at the expert level in Inter-
agency expert working groups:
•	 10 on national level
•	 43 on regional level
Support to affected by disasters: 
•	 Directly supported by the National campaign of the BRC “Together 

against the COVID-19” over 1 059 054 people in need by 8 950 
volunteers and staff (13.03.20-11.01.22)

Partners: Ministry of Internal Affairs - General Directorate Fire Safety 
and Civil Protection; Ministry of 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.
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Социално-здравна политика | Social and Health Policy

Българският Червен кръст в изпълнение на 
своята хуманна мисия реализира различни 
дейности и услуги и провежда кампании за 
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. 

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

Първа помощ на работното място
Служители на МВР

Обучени по ПДП

75 158
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 
European 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
Employees of the Ministry of Interior

73 090
375

1 643
50
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Социално-здравна политика | Social and Health Policy

•	 БЧК е член на Държавно–
обществената консулта-
тивна комисия по пътна 
безопасност към ДА БДП към 
МС;

•	 Национален дарителски 
фонд за подпомагане на 
деца, пострадали от ПТП - 
подпомогнати 51 деца;

•	 Национална ученическа викторина по безопасност 
на движението „Да запазим децата на пътя“ 
организирана от МОН, НДД, МВР ,БЧК и СБА;

•	 Републикански шампионат по приложно колоездене 
за деца „ Младежта за безопасност на движението“  
по правилата на ФИА;

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

•	 “Децата тръгват на училище! Да пазим децата на 
пътя!“- кампания на Пътна полиция, СБА, МОН,БЧК и др.;

•	 Акция „Зима“- Пътна полиция, СБА, БЧК и др.;
•	 „Посланията на есенния лист“- кампания на НДД, 

СБА, БЧК, Пътна полиция; 
•	 „Алкохолът е лош шофьор“ кампания на “Каменица” 

АД , БЧК и др. партньори.

Участие в състезания и кампании по пътна безопасност:

Превенция на пътнотранспортния 
травматизъм

•	 The Bulgarian Red Cross is a 
member of the State Public 
Advisory Commission on Road 
Safety at the State Agency for 
Road Safety at the Council of 
Ministers;

•	 National Donation Fund for 
Assistance to Children Victims 
of Road Accidents - 51 children 
assisted;

Prevention of road traffic injuries

•	 National student quiz on traffic safety “Let’s keep the 
children on the road” organized by the Ministry of Education, 
National Palace of Children (NPC), the Ministry of Interior, 
the BRC and the Union of Bulgarian Automobilists (UAB);

•	 Republican Championship in Applied Cycling for Children 
“Youth for Traffic Safety” on the rules of the FIA;

•	 “Best Young Driver of the Year ”- national competition of 
UAB, Traffic Police and the Bulgarian Red Cross;

•	 “The children are going to school! Let’s keep the children on the 
road! ”- campaign of the Traffic Police, UAB, NPC, BRC, etc.;

•	 Action “Winter” of the Traffic Police, UAB, BRC and other partners
•	 “Autumn Leaf Messages” - campaign of NPC, UAB, BRC, 

Traffic Police;
•	 “Alcohol is a bad driver”- campaign of “Kamenitza” AD, 

BRC and other partners.

Participation in road safety competitions and campaigns:
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Здравно-просветна дейност
 
•	 Промоция на здравословния 

начин на живот и превенция на 
заболяванията - 405 инициативи;

•	 Промоция  на доброволното и 
безвъзмездно кръводаряване 
- 56 промоции, осигурени 677 
кръводарители. Наградени 107 
дългогодишни безвъзмездни 
кръводарители.

Социални дейности
•	 Хуманитарно подпомагане – подпомогнати 325 531 

лица и семейства и 601 социални институции, в т.ч.:
 – “Предоставяне на индивидуални пакети с хранител-

ни продукти” от ЕС – раздадени 5 321 658,7 кг 
хранителни  продукти на 272 007 уязвими граждани;

 – Съпътстващи мерки – проведени 588 323 
индивидуални консултации с 215 806 лица. 

 – Кампания с БИЛЛА „Купи и дари“– събрани 
23 071 кг продукти на стойност 67 961 лв. 
Същите са предоставени на 6 165 индивидуални 
бенефициенти и лица, живеещи в социални 
институции. 

 – Работа с бездомни лица – подпомогнати 373 
души в 8 общини на страната.

Социално-здравна политика | Social and Health Policy

Social Activities 
•	 Humanitarian assistance – support provided to 325 531 

persons and families and 601 social institutions. This 
includes:
	– 272 007 vulnerable persons supported with 5 321 658,7 

kg of food products within the EU Food Aid Program;
	– Accompanying measures – 588 323 individual 

consultations held with 215 806 persons. 
	– Joint campaign with BILLA Bulgaria “Buy & Donate” - 23 

071 kg of food products collected at the amount of BGN 
67 961. The same were provided to 6 165 vulnerable 
people living at home as well as in social institutions.

	– Support to homeless people – 373 persons in 8 
municipalities.

Health promotion

•	 Promotion of healthy lifestyles and 
disease prevention -405 initiatives;

•	 Promotion of voluntary and non-re-
munerated blood donation - 56 pro-
motions provided to 677 voluntary and 
non-remunerated blood donors.

•	 107 long-term and non-remunerated 
blood donors were awarded.
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Социално-здравна политика | Social and Health Policy

•	 Парично подпомагане чрез фонд „Милосърдие” – 159 
уязвими лица, с 51 380 лв.;

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

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

 – Солидарност между поколенията – разнообразни 
дейности, посветени на 29 април – Европейски ден на 
солидарност между поколенията; 

 – Отбелязване на 1-ви октомври – Международен ден 
на възрастните хора;

 – Номинация на БЧК за Годишните награди на СЗО за 
дейностите в подкрепа на възрастни хора, лица с 
хронични заболявания и трайни увреждания.

•	 Financial support - 159 persons in need received 
financial support through the BRC Charity Fund at the 
total amount of BGN 51 380;

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

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

	– Solidarity between generations – numerous events held 
throughout the country on the occasion of 29 April – EU 
Day of Solidarity between Generations;

	– Celebration of the International Day of Older Persons 1st 
October;

	– Nomination of the BRC for the WHO Annual Prizes and 
Award 2022 for contribution to Research in Health Care for 
the Elderly and in Health Promotion.
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Социално-здравна политика | Social and Health Policy

•	 Лиценз за 5 вида услуги за възрастни лица, съгласно 
Закона за социалните услуги; 

•	 Предоставени услуги на 11 189 нуждаещи се лица: 
 – На 11 137 лица са предоставени услуги в общността, 

без откъсване от семейната среда
 – На 52  лица - в специализирани институции на БЧК. 
 – 10 центъра „Домашни грижи“ /интегрирани здравно 

- социални услуги/, обслужени 1 200 самотно живеещи 
потребители над 50 г. с хронични заболявания 
и трайни увреждания, вкл. в малки и отдалечени 
населени места;

•	 5 обществени трапезарии – 405 уязвими лица;
•	 5 гарови служби за трудноподвижни лица – 

предоставени 5 935 услуги на 1 508 души;
•	 Дом за стари хора – Кърджали;
•	 Хоспис „Червен кръст“- Кърджали;
•	 Бюра за социални услуги, домашни помощници и социални 

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

Social services
•	 License for 5 types of social services for older people in 

compliance with the Social Services Act;
•	 Services provided to 11 189 persons in need;

 – 11 137 persons were provided community-based services 
without separation from the family environment;

 – 52 persons supported in social institutions run by the BRC.
 – 10 Home Care Centres functioning /integrated medico-so-

cial services /– 1200 persons 50+ with chronic diseases and 
permanent disabilities received professional care and sup-
port, including in small and remote settlements;

•	 5 public canteens – 405 vulnerable persons supported;
•	 5 service points at railway stations for people with reduced 

mobility – 5 935 services provided to 1 508 persons;
•	 Home for older people – Kardjali;
•	 Red Cross Hospice – Kardjali;
•	 Social services bureaus, home-helpers and social assis-

tants; public social patronage; social reception rooms, mo-
bile social support 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
Language learning
Accompanying to hospitals 
and institutions
Assistance for accommodation 
Healthcare support
Employment
Education

Социални консултации
Административна подкрепа   

Хуманитарна помощ                
Финансова помощ    
Езиково обучение                     

Придружаване до болници
 и държавни институции

Съдействие за настаняване
Здравна подкрепа
Трудова заетост

Образование

Предоставени услуги и 
хуманитарна помощ | 

Provision of services and 
humanitarian aid

512
343

2990
446
334

1002

63
665
94
63 

 6 512
Supported refugees and asylum 
seekers from Syria, Afghanistan, 
Iraq, Pakistan, Iran and etc.

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

Интеграционна подкрепа
•	 Открито Бюро за инфорамция и услуги на граждани на 

трети страни;
•	 Проведени 15 курса по български език;
•	 Проведени 6 информационни сесии с бежанци;
•	 Гореща телефонна линия на 6 езика във връзка с 

извънредната епидемична ситуация, породена от 
COVID-19 – 5064 обаждания;

•	 2 междукултурни събития за бежанци и приемащото 
общество; 

•	 1 бизнес събитие за бежанци;
•	 Съдействие при ваксиниране на бежанци срещу COVID-19;
•	 Подпомагане на стартиращи бизнеси на бежанци;

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 и Оборище.

Integration support
•	 TCN Information and Services Bureau was opened;
•	 15 Bulgarian language courses organised; 
•	 6 information sessions for refugees organized;
•	 Hotline in 6 languages, regarding emergency epidemic 

situation due to COVID-19 - 5064 calls;
•	 2 intercultural events for refugees and the host community; 
•	 1 business event for refugees;
•	 Assistance with COVID-19 vaccination;
•	 Supporting refugee start-up initiatives;

Main partners: UNHCR, SAR, Ministry of Health, Ministry of 
Interior, Ministry of Labour and Social Policy, State Agency 
for Child Protection, Bulgarian Helsinki Committee, Bulgarian 
Council on Refugees and Migrants, Caritas, CRW, Sofia 
Municipality – Vitosha and Oborishte Districts.
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Планинско спасяване | Mountain Rescue

Спасителна дейност
•	 551 доброволни и щатни планински спасители, организирани 

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

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

•	 Оказана помощ на 1 656 души, от които 1 477 на ски писта;
•	 Проведени 156 спасителни акции във високите части на 

планината със 179 пострадали, 11 с летален край.

Emergency Rescue Activities
•	 551 volunteers and 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 1 656 persons, of whom 1 477 ski slopes incidents;
•	 156 rescue operations in the high parts of the mountain. Assistance 

rendered to 179 persons with 11 fatalities.

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 BRC 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 – 15 

участника придобиха звание „Стажант-планински 
спасител“, а 3 - „Лекар-планински спасител“.

•	 за планински спасители зимен и летен - 15 участника 
придобиха звание „Планински спасител“.

•	 за инструктори, 2 модула - 4 участника придобиха 
звание „Инструктор по планинско спасяване“.

•	 Курсове на лекарите-планински спасители – зимен 
с 11 участници и летен – трудни терени с 10 
участници;

•	 Учебно-тренировъчни курсове със спасителни 
кучета - 2 курса с 19 участника и 19 кучета;

•	 „Управление и поддържане на моторни шейни“ – 37 
планински спасители придобиха звание „Водач на 
моторна шейна“;

•	 „Управление и поддържане на снежни машини“ – 2 
участници.

Специализирани курсове извън структурата на ПСС:
•	 „Обучение по първа медицинска помощ в планински 

условия“ - 2 курса със служителите на фирма Алпик 
България и на фирма Тинтява Експлорейшън АД, 2 
обучители лекари-планински спасители;

•	 „Обучение по офроуд шофиране“ със служителите на 
фирма Тинтява Експлорейшън АД - 20 участници.

Training Activities

Main courses:
•	 for Trainee mountain rescuers winter and summer course 

– 15 persons became Trainee Mountain Rescuer, and 3 – 
Medic Mountain Rescuer;

•	 for Mountain rescuers winter and summer - 15 new 
Mountain Rescuers;

•	 for Instructors – 2 modules with 4 participants;
•	 for Medical Staff - winter with 11 participants and Difficult 

Terrain Rescue summer course with 10 participants;
•	 Avalanche and natural disaster training programme for 

rescue dogs – 2 courses per year - trained 19 rescuers with 
their dogs;

•	 Snowmobiles Driving and Maintenance - 37 snowmobile 
rescuers; 

•	 PistenBully Driving and Maintenance training – 2 
participants;

Specialized courses outside the Mountain Rescuer Service:
•	 2 medics-mountain rescuers trained employees of Alpiq 

Bulgaria and Tintyava Exploration in First Aid in the 
Mountains;

•	 Off-road Driving for 20 employees of  Tintyava Exploration.

Планинско спасяване | Mountain Rescue
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Планинско спасяване | Mountain Rescue

Дарения и фондонабиране

Общата сума от дарения и 
реализирани проекти през 
2021 г. е 198 516 лв., което 
е повече от 6 пъти спрямо 
набраните през 2020 г. 31 131 
лв.

International activities
•	 ICAR 2021 Congress, online;
•	 Work group meeting “Best practice in avalanche rescue”- 

MS.i, online;

Prevention
•	 Daily contacts with media - 1 643 published materials;
•	 Daily update of the MRS website (http://pss-bg.bg) - more 

than 195 000 page visits;
•	 MRS Facebook Page – more than 335 000 visits;
•	 Prevention materials - information boards, posters, 

leaflets.

Международна дейност
•	 Конгрес на Международната комисия по алпийско 

спасяване ICAR 2021, проведен онлайн.
•	 „Работна група – спасяване при лавинни нещастия“- 

MS.i, онлайн;

Профилактична дейност
•	 Активни контакти с медиите – 1 643 публикувани 

материала;
•	 Ежедневно се актуализира страницата на ПСС в 

Интернет (http://pss-bg.bg) - повече от 195 000 
посещения;

•	 Фейсбук страница на ПСС - над 335 000 посещения.
•	 Издадени материали за превенция - информационни 

табели, плакати, листовки със съвети.

Donations and Fundraising

The total amount of donations 
and implemented projects in 
2021 is BGN 198 516, which is 
more than 6 times compared to 
the BGN 31 131 raised in 2020.
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Водноспасителна служба | Water Life Saving Service

Drowning prevention programs:

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

Water traumatism:
Preliminary water 
incidents 
Methodological seminar

Превенция на
 водния травматизъм|

Drowning prevention

Програми за превенция:

“Приятели с водата”
“Дръж под око”

“Водноспасителен минимум”
“Синьо лято”

Водни празници

Воден травматизъм:
Предотвратени водни 

инциденти 
Методически семинари

2 800
200 

63 002
300
50 

96
4 175

100

The BRC Water Life-Saving Service (WLSS) 
was created in 1964 and since 1967 is a mem-
ber of International Life-Saving Federation for 
Europe (ILSE) and member of ILSE Board of 
Directors and Working Commissions. The main 
priorities of the WLSS are: prevention of water 
accidents, training of lifeguards, methodologi-
cal assistance and ensuring safety of water ar-
eas, international, sports competition activities 
and projects

Водноспасителната служба на БЧК (ВСС) 
е създадена през 1964 г. и от 1967 г. е член 
на Международната федерация за водно 
спасяване за Европа (ILSE) и член на борда 
на директорите и работните комисии 
на ILSE. Основните приоритети на ВСС 
са: предотвратяване на водни аварии, 
обучение на спасители, методическа 
помощ и осигуряване на безопасност на 
водните зони, международни, спортни 
състезателни дейности и проекти.
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Training of water rescue personnel

•	 Conducted courses for lifeguards-76 (46 for swimming 
pool, 30 for sea, 1 for senior lifeguard);

•	 Trained lifeguards -792 (526 for pool, 266 for sea, senior 
lifeguard -9, instructor-6);

•	 Certified personal vouchers of lifeguards-3224 (2144 for 
swimming pool, 1080 for sea);

•	 Conducted methodical training with lecturers on water 
rescue.

Methodological assistance and implementation of water 
rescue activities

•	 Carried out inspections of protected and unguarded water 
areas by the municipal water rescue commissions in the 
country -120;

•	 Prevented water accidents - saved 4125.

Водноспасителна служба | Water Life Saving Service

Обучение на  водноспасителни кадри

•	 Проведени курсове за водни спасители-76 (46 за 
басейн, 30 за море, 1 за старши спасител);

•	 Обучени водни спасители -792 (526 за басейн,266 за 
море, старши спасител -9, инструктор-6);

•	 Заверени лични талони на водни спасители-2144 за 
басейн, 1080 за море/общо: 3224;

•	 Проведено методическо обучение с лектори по водно 
спасяване.

Методическа помощ и осъществяване на 
водноспасителна дейност

•	 Осъществени проверки на охраняеми и неохраняаеми 
водни площи от общинските комисии по водно 
спасяване в страната -120;

•	 Предотвратени водни инциденти -спасени 4175.



21
Facts and Figures on the activities of the Bulgarian R

ed Cross 2021
Водноспасителна служба | Water Life Saving Service

63 002 Общо обучени 
деца и възрастни

Total number of trained 
children and adults

Международна спортно-състезателна дейност:
•	 1 национален турнир по водно спасяване във  

В.Търново с над 100 състезатели.

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

International and sports competition activity:
•	 1 national water rescue tournament in Veliko Tarnovo with 

over 100 competitors.

Participation in:
•	 Meeting of the Board of Directors of ILSE and ILS;
•	 Working meetings of the commissions to ILSE and ILS;
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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;
•	 Глобален форум на МФЧК/ЧП за развитието на НД 

„Network: RED“
•	 Присъединяване към Харта за климата и околната 

среда на МКЧК и МФЧК/ЧП, участие в Глобалния 
форум за климата Planet: RED и проследяване на 
срещата на върха за климата COP26

•	 Среща на лидерите на НД от Европа и Централна Азия
•	 Стратегически и оперативни срещи във връзка с Covid-19
•	 Уставни и експертни срещи на Европейския офис на ЧК 
•	 Засилено сътрудничество с Турския Червен полумесец 

и Червения кръст на Република Северна Македония.
•	 Активно участие в годишната среща 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 

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 Move-
ment of on a global and regional level, national Red Cross 
and Red Crescent societies of, Ministry of Foreign Affairs of 
the Republic of Bulgaria, embassies, international organi-
zations, NGOs, etc. 

Key international events 
•	 25 cooperation agreements with national RC RC societies;
•	 15 international partnerships of regional BRC organizations;
•	 Global Forum on NSD, Network: RED
•	 Signing the Climate Charter, participating the global |RCRC 

forum Planet: RED, and following the Summit COP26
•	 Leadership meeting for Europe and Central Asia
•	 Strategic and operational meetings related to covid-19 

response
•	 Membership and expert meetings facilitated by the Red 

Cross EU Office
•	 Enhanced cooperation with the Turkish Red Crescent and 

the Red Cross of the Republic of North Macedonia.
•	 Active participation and co-chairmanship of the regional 

network “Neighbours Help First” for mutual assistance 
between Red Cross and Red Crescent societies 

Participation in over 13 international networks and platforms: 
ENDOV (volunteering), ILSE (water lifesaving), AGE (older people), 
ENPS (psychosocial support), RDRT (disaster response teams), 
ICAR (mountain rescue), ELSG (legal support), EPSG (fundraising), 
RFL (Restoring family links), RedViwo and GlowRed (women’s par-
ticipation in the Red Cross), ERNA (HIV / AIDS), ECRE (refugees), 
BPID (international development) and others.
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Международно сътрудничество | International Cooperation Международно сътрудничество | International Cooperation

(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 и МКЧК; Укрепване сътрудничеството 
между ЧК и Механизма за гражданска защита на ЕС, 
заедно с Европейския офис на ЧК; Регионална инициатива 
„Съседите си помагат първи“, заедно с НД от региона.  
Предоставена международна финансова помощ:
•	 На ЧК на Босна и Херцеговина - засилен поток от 

мигранти
•	 На ЧК на Сев. Македония- автобусна катастрофа на 

АМ Струма
•	 На Хърватския ЧК- земетресенията в Петриня, Глина 

и Сисак 
•	 На Италианския ЧК- за музея в Кастильо̀не деле 

Стивиѐре

Participation in working groups and initiatives: Strengthening 
Movement Coordination and Cooperation (SMCC), together with 
the IFRC and 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 Crisis Management and Disaster 
Response Centre of Excellence (CMDR COE), etc.

International financial assistance provided:
•	 Population Movement, Bosnia and Herzegovina
•	 Contributing to the assistance for the affected by the tragic 

road accident at Bulgarian highway Struma, North Macedonia
•	 Earthquake, Croatia
•	 Supporting the Red Cross Museum, Castiglione delle Stiviere, 

Italy
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Международно сътрудничество | International Cooperation

26 externally funded projects, including:
•	 Covid-19 response activities programme funded by the USAID via the IFRC
•	 Project for coordination of trans-border assistance in disasters in South-eastern 

Europe, funded by the EU Civil Protection Mechanism 
•	 2 projects for integration of refugees and migrants, funded by AMIF
•	 Improving cross-border cooperation and population disaster readiness, funded by 

CBC Romania-Bulgaria
•	 Innovative project focused on care for chronically ill and people with difficulties, 

funded by EEA grants
•	 2 innovative projects for assessment of local community resilience, standardization 

and coordination of rescuers in mass casualties incidents funded by Horizon 2020.

26 проекта с външно финансиране, включително:
•	 Програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България“ (фин. от 

Американската агенция за международно развитие - МФЧК/ЧП)
•	 Проект за координация на трансграничната помощ при бедствия в Ю/И 

Европа (фин. от Механизма за гражданска защита)
•	 2 проекта за интеграция на бежанците и мигрантите и информиране на 

българското общество (фин. от ФУМИ)
•	 Проект за подобряване на трансгранично сътрудничество и бедствена 

готовност на населението (фин. от ТГС Румъния-България)
•	 Иновативен проект за грижи за хора с хронични заболявания и трайни 

увреждания (фин. от Финансовия механизъм на ЕИП)
•	 2 иновативни проекта - за оценка на устойчивостта на ниво общности 

и за стандартизация и координация на спасителите при бедствия с 
множество пострадали (фин. от ХОРИЗОНТ 2020) за международни 
състезания, публикации и др.
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Международно сътрудничество | International Cooperation Международно сътрудничество | International Cooperation

Подпомогнати чрез дейности по закрила
Обработени нови случаи на ВСВ

Приключили случаи на издираване
Осигурени безплатни телефонни разговора 

Посещения на терен за мониторинг и подпомагане
Консултиране, насочване и оказване на подкрепа

4 287
360
72

282
162
13

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

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

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

•	 Домакинство на 6-та европейска среща по 
имиграционно задържане, участия в срещи и 
обучения по ВСВ, закрила и МХП, вкл. лидерска 
платформа по ВСВ и Координационна група на 
платформата „Открий лицето“.

•	 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, съвместно с МВнР публикува Преглед на 
действащото законодателство на Република 
България спрямо нормите на МХП.

•	 Участие в Универсалната среща на Националните 
комитети по МХП като пълноправен член,

•	 БЧК популяризира МХП, вкл. с информация за 
международни състезания, публикации и др.

•	 Hosting the 6th European Immigration Detention Meeting, 
participation in RFL, Protection and IHL meetings and trainings, 
incl. RFL Leadership Platform and the Coordination group of 
the Trace the Face platform.

•	 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 and the Bulgarian MFA published 
together a Summary of the Review of the current legislation 
of the Republic of Bulgaria in relation to the norms of IHL, 
together with the Ministry of Foreign Affairs.

•	 Participating as a member in the Universal Meeting of National 
Committees and Similar Bodies on IHL

•	 BRC has a network of universities and publishes a newsletter 
dedicated 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 и опазване на околната среда

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 and Environmental Protection
Fundraising and Charity campaigns

Основни дейности и екипи    |    Main activities and teams 

National network of BRCY clubs;
Coverage in regions;
Module training system for volunteers;
Network of e-volunteers;
Developed online training courses for volunteers;
Program for development of innovations and good practices;

Организационно развитие | Organizational development

6 665 3 293 
Обучени |Trained

Доброволци | Volunteers

Национална мрежа от клубове;
Покритие в страната;

Mодулна обучителна система за доброволци; 
Мрежа от „онлайн“ доброволци; 

Разработени онлайн курсове за обучение на доброволци;
Програма за развитие на иновации и добри практики;

259
28
4

100-годишен юбилей на БМЧК
 
100th Anniversary of the BRCY
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Български младежки Червен кръст  |  Bulgarian Red Cross Youth

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
Активно включване в социална среда 

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
Social media
Fundraising – BGN. 

65 818

20
66 847
71 626
70 523

439 488
136 060

Достигнати 
302 105  

People reachedРезултати Results
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Издания
•	 Седмичен електронен бюлетин  - 47 бр.
•	 „Факти и цифри 2017-2020“

Събития 
•	 XIХ Международeн фестивал на червенокръстки 

и здравни филми, Варна, 2021 г., под патронажа на 
вицепрезидента на Р България Илияна Йотова.

•	 Поклонение пред Докторския паметник.

Връзки с обществеността | Public Relations

Editions
•	 Weekly newsletter - 47 
•	 Facts&Figures 2017-2020 

Events
•	 ХIХ International Festival of Red Cross and Health Films, 

Varna, 2021, under the patronage of the Vice President of 
the Republic of Bulgaria Iliana Iotova.

•	 Worship in front of the Doctor’s Monument.

Медии и интернет | Media and Internet

550 000 
Viber

ДОСТИГНАТИ | REACHED 
Публикации в медиите |  
Media publications  

8 032 
www.redcross.bg 

60 000595 022
Facebook
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Благотворителни каузи и фондонабиране
•	 Национална фондонабирателна кампания „Заедно срещу COVID-19” - 83 077 лв.
•	 Програма „Топъл обяд“ – 316 656 лв., подпомогнати 1 414 деца от цялата страна.

Дългогодишни партньори: “БИЛЛА България”; „Самекс“ ЕООД;  „Кауфланд България“;  
„Техносим“ ЕАД; P&G България; Асоциация „Силви Вартан“.

•	 Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП – 
32 579 лв., подпомогнати 51 деца от цялата страна. Дългогодишни партньори: 
„Животозастрахователен институт“ АД и МВР “Пътна полиция”.

•	 Фонд „Милосърдие“- 81 814 лв., подпомогнати 159 нуждаещи се.
•	 Фонд „Добротворчество“ – 13 711 лв. Дългогодишен партньор: ЗАД „Алианц България“АД.
•	 Фонд за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи – 11 325 лв.
         Дългогодишен партньор: „Хюманита“ АД.
•	 Наблюдавано жилище „Шарената къща“ – 6 583 лв.

Фондонабиране  |  Fundraising

BRC charity causes and fundraising
•	 National Fundraising campaign “Together against COVID -19” – 83 077 BGN
•	 Hot Meal Programme - 316 656 BGN, supported 1 414 children from all over the country. 

Long-term partners: BILLA Bulgaria Ltd.; ”Samex” Ltd.; “Kaufland Bulgaria”; „Technocim” 
EAD; P&G Bulgaria; Association “Silvie Vartan for Bulgaria”.

•	 National Fund for Supporting Children Victims of Traffic Accidents - 32 579 BGN, supported 51 
children from all over the country. Long-term partners: “Life Insurance Institute“ and Ministry 
of Interior “Traffic Police”.

•	 Fund „Charity” - 81 814 BGN, supported 159 people in need.
•	 Fund “Good Doers” - 13 711 BGN. Long-term partner: Insurance Company “Allianz Bulgaria“Ltd.
•	 Fund for supporting people, victims of disaster – 11 325 BGN. Long-term partner: “Humanita”JSC.
•	 Protected Home “Colorful  Hause” – 6 583 BGN 

708 512 Общо набрани средства в лв.
Total Raised Funds in BGN
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Финанси и стопанска дейност |  Financial Activity 

Основен дял в източниците за финансиране заемат 
финансиранията с условие - 41 %, в т.ч.: финансиране по 
проекти - 31%, фондонабирателни кампании - 4%, дарения 
- 2%, субсидия - 4%. 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 33 %. Финансиранията без условие са в 
размер на 25%. Приходите от членски внос и други са  1%.

Main part of the BRC financial resources comes from the restricted 
income of the organization – 41 % of all the financial resources incl.: 
project financing – 31 %; fundraising campaigns – 4 %; donations – 2 
% and state subsidy – 4 %. The funds are in support of the traditional 
humanitarian causes in favor of the vulnerable groups of the society 
– children and adults. The income from economic activity closely 
connected with the fundamental non economic activity is 33 %. 
Unrestricted income is 25 %. Income from membership fees – 1 %.

5 700
9 167
1 000
7 022
346
 799

7 490
150
132

Източници на финансиране (хил. лв.)     22 639     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 

41% 33% 25%

Финансирания с условие
Restricted income

Членски внос и други 
Membership fee and others.

1%

Финансирания без условие
Unrestricted income 

Стопанска дейност
Еconomic activity



31
Facts and Figures on the activities of the Bulgarian R

ed Cross 2021
Финанси и стопанска дейност |  Financial Activity 

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 
programmes 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.  

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 – съхраняват се 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.

Training courses and Programmes:
•	 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 –  storing materials 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 
compound, earthquake simulator, a survival track and etc.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕБНО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА БЧК (НУЛЦ) - ЛОЗЕН | NATIONAL TRAINING CENTRE &LOGISTICS CENTRE OF BRC – LOZEN



 
 


