
Факти и цифри
за дейността
на Българския червен кръст

2009–2012

Българският Червен кръст изпълнява
своята хуманитарна мисия

с безпристрастност и неутралност,
което ни позволява да подпомагаме
уязвимите хора в трудни ситуации

и да бъдем достъпни за всички.
Нуждаем се от подкрепата

и отзивчивостта на цялото общество,
за да помогнем на повече хора в беда.
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Българският Червен кръст изпълнява своята хуманитарна мисия с безпри-
страстност и неутралност, което ни позволява да подпомагаме уязвимите хора

в трудни ситуации и да бъдем достъпни за всички. Нуждаем се от подкрепата
и отзивчивостта на цялото общество, за да помогнем на повече хора в беда.

ФОНД „МИЛОСЪРДИЕ“
IBAN в BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ПРОГРАМА ТОПЪЛ ОБЯД
IBAN в BGN: BG37UNCR 7000 1500 5335 32

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА,
ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

IBAN в BGN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33
BIC: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

IBAN в BGN: BG47 UNCR 7630 1077 9117 00
BIC: UNCRBGSF 

Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ФОНД В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ
IBAN в BGN: BG13 UNCR 7000 1512 1422 45

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ПРОГРАМА „ДОМАШНИ ГРИЖИ“ 
IBAN в BGN: BG80 UNCR 7630 1000 0302 91 

BIC: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк 

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България
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• Разработена и приета през 2010 г.
Стратегия на БЧК до 2020 г.;

• Брой на членовете – 145 579 (2009 г.),
147 124 (2010 г.), 141 935 (2011 г.), 150 074
(2012 г.);

• Обхват на членовете спрямо населе-
нието – 1,90% (2009 г.), 1,95% (2010 г.),
1,93% (2011 г.), 2,04% (2012 г.);

• Брой на доброволците – 13 200 (2009
г.), 14 699 (2010 г.), 19 128 (2011 г.), 19 982
(2012 г.);

• Дружества – 2 585 (2009 г.), 2 763 (2010
г.), 2738 (2011 г.); 2 777 (2012 г.);

• Общински организации – 271;
• Областни организации – 28;
• Прилаган системен подход за наблю-

дение и оценка на състоянието и дей-
ността на областните организации
по отношение поддържане на постиг-
натите червенокръстки стандарти
за „добре функциониращо национално
дружество“;

• Подпомогнати над 20 500 нуждаещи
се (възрастни, деца, хора с уврежда-
ния, бездомни и др.) за над 312 000 лв.
чрез механизма „Хранителна банка“
на БЧК; функциониращи хранителни
банки в Благоевград, Враца, Габрово,
Добрич, Пазарджик, Панагюрище,
Пловдив, Силистра, Стара Загора, Шу-

мен, София-град, Сливен и др.;
• Обучение и квалификация – 14 925 обу-

чени през отчетния период;
• Системна методическа помощ на об-

ластните червенокръстки организа-
ции, в т.ч. от вътрешен екип от мо-
дератори на БЧК за създаване и реали-
зиране на европейски и национални
проекти;

• Проектна дейност – реализирани ус-
пешно през отчетния период мно-
жество проекти по различни направ-
ления на дейност, осъществени в об-
щности на областно, общинско и
местно ниво, в т.ч. 183 през 2009 г.,
193 (2010 г.), 209 (2011 г.) и 233 (2012 г.);

• Реализирана мащабна програма във
връзка с 2011 г. – Европейската година
на доброволческите дейности – Евро-
пейски тур, три национални конкур-
са;

• Участие на БЧК в работните групи за
разработване на различни норматив-
ни документи в сферата на добровол-
чеството, в т.ч. и на проект на Зако-
на за доброволчеството;

• Домакинство на БЧК през 2011 г. на
официалната среща на Европейската
мрежа за развитие на доброволчест-
вото (ENDOV).

Организационна дейност
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Социални дейности
• Хуманитарно подпомагане – оказана

помощ на 1 228 055 лица и семейства и
2 737 социални и здравни заведения,
както следва:
– Разпределяне на храни от интер-

венционните запаси на ЕС – подпо-
могнати 980 830 души и 2 421 ин-
ституционални бенефициента, раз-
дадени 43 615 349,04 кг хранителни
продукти;

– Допълнително раздадени хумани-
тарни помощи на 247 225 социално
слаби лица и семейства;

– Допълнително подпомогнати 316
социални институции.

• Парично подпомагане чрез фонд „Ми-
лосърдие“- подпомогнати 1 109 лица
със сумата 166 811 лв.

Социални услуги – Регистрация в
„Агенцията за социално подпомагане“
за предоставяне на 14 вида социални ус-
луги, 10 от които за възрастни хора;
Предоставени социални услуги в об-
щността и в специализирани социални
институции общо на 16 333 уязвими
граждани
• Осем центъра за „Домашни грижи –

предоставят социално-здравни услу-
ги на хора с хронични заболявания и

трайни увреждания в София, Монта-
на, Благоевград, Пловдив, Ловеч, Вар-
на, Смолян и Добрич. Обгрижени 1 029
нуждаещи се лица над 65-годишна въз-
раст. Осъществени 34 870 посещения
на медицински сестри и 95 340 посе-
щения на домашни помощници;

• Домашен социален патронаж – еже-
месечно 55 души в гр. Смолян получа-
ват топла храна, битово обслужване
и почистване на домовете;

• Обществен социален патронаж –
доброволци предоставят храна, ме-
дикаменти, дрехи, хигиенни мате-
риали и топло човешко присъствие
на 50 самотни възрастни и хронично
болни хора, живеещи в отдалечени
планински места на Кюстендилски
регион, на 17 самотни възрастни хора
от Кърджали и на 15 от Пловдив;

• Дневни центрове за възрастни хора –
ежемесечно 133 самотно живеещи по-
сещават дневните центрове в Плов-
див и Перник;

• Обществени трапезарии – в различ-
ни градове на страната са функцио-
нирали общо 43 трапезарии за въз-
растни, в които 3 696 уязвими граж-
дани са получили безплатен топъл
обяд;

Социално-здравна дейност
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• Бюра за социални услуги – в София,
Пловдив и Стара Загора са осигурява-
ни детегледачи и болногледачи за
нуждаещи се граждани;

• Бюра за домашни помощници, социал-
ни асистенти и социални консултан-
ти в Пазарджик. Специално обучени за
целта лица подпомагат, обгрижват и
консултират нуждаещи се лица;

• Проект „Грижа за човека“ в Пазар-
джик – 66 души с трайни увреждания
и самотно живеещи стари хора са об-
грижвани от 15 социални асистенти
и 31 домашни помощници;

• Кризисен център в Пловдив – предос-
тавя комплекс от услуги на лица, пре-
живели насилие или друга форма на
експлоатация;

• Диспечерски гарови служби – на 7 259
трудно подвижни лица са предоста-
вени общо 31 972 услуги;

• Социални магазини – разкрити са
общо 5 социални магазина в градове-
те Пазарджик, Габрово, Ловеч и два в
Стара Загора. В тях уязвими гражда-
ни на ниски цени пазаруват облекла и
обувки с добро качество. В Ловеч со-
циалният магазин освен дрехи пред-
лага мебели и битова техника;

• Дом за стари хора в Кърджали – на 30
домуващи се осигуряват добри бито-
ви условия, храна, облекло, квалифици-
рани медицински грижи и психо-соци-

ална подкрепа;
• Хоспис „Червен кръст“ в Кърджали –

функционира като извънболнично за-
ведение с постоянно запълнен капа-
цитет от 20 души, за които се грижи
добре обучен персонал;

Социално-консултативна дейност
В 15 социални приемни в областите
Смолян, Пловдив и Варна с 3 405 нуждае-
щи се лица са осъществени консулта-
ции по здравни и социални въпроси;
Център за професионално обучение
– предлага обучение по професията со-
циален асистент, домашен помощник
и помощник възпитател за отглежда-
не и възпитание на деца;
Международни проекти за въз-
растни хора. БЧК има изработена
„Платформа за работа с възрастни
и/или пенсионирани хора“, пълноправен
член е на Европейската платформа за
възрастните хора (AGE) и осъществя-
ва различни проекти в подкрепа на хо-
рата от третата възраст:
• Проект „Повишаване информирано-

стта на обществото по проблемите
на възрастните хора и лобиране за
техните права“ – осъществява се в
сътрудничество с Швейцарски ЧК в
Монтана, Пловдив, Благоевград, Доб-
рич, Ловеч, Смолян, Русе, Търговище,
Шумен, Враца, Габрово и Ямбол;

• Проект „Разчупване на табутата“ –
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изработена е обучителна програма за
разпознаване и превенция на насилие-
то над възрастни хора. Участват:
Австрия, Белгия, Германия, България,
Португалия и Словения;

• Проект „Възрастните жени в Европа“
– сравнително изследване на живота
на жените от третата възраст в
Европа – Германия, Австрия, Италия,
Чехия, Литва, България;

• Проект „Възрастни доброволци пред-
оставят социални услуги“ – обмен
между България и Австрия на въз-
растни доброволци, предоставящи
социални услуги.

Първа долекарска помощ (ПДП)
• Превенция на пътнотранспортния

травматизъм
– Обучени 679 служители на Пътна

полиция от цялата страна по ПДП;
– Подпомогнати семействата на 194

деца от Националния дарителски
фонд за подпомагане на деца, пост-
радали при ПТП;

– 539 открити урока по пътна без-
опасност за повече от 15 900 деца
от 1 до 4 клас в цялата страна;

– Ежегодно провеждане на Национал-
на ученическа викторина по без-
опасност на движението;

– Ежегодно участие в Републикански
шампионат по приложно колоезде-
не „Младежта за безопасност на
движението“;

– Участие и провеждане на изпит по
ПДП в Национално състезание „Най-
добър автобусен шофьор на година-
та“ 2009, 2010, 2011, 2012 г.;

– Партньорство при провеждане на
Национално състезание „Пътен по-
лицай на годината“ 2010, 2011, 2012 г.;

– Участие в различни кампании за
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превенция на пътнотранспортния
травматизъм

• Осигуряване на европейски сертифи-
кат на обучените от БЧК по ПДП в
курсове:
– за учители, родители, детегледачи

– обучени 570 души
– за служители на фирми и ведом-

ства на работното място – обуче-
ни 7 161 души;

– за кандидат-водачи на МПС – обуче-
ни 279 098 души.

• Открито училище по първа помощ за
немедицински специалисти (параме-
дици) в спешната помощ и в други
специализирани служби. Регистрирана
професия парамедик. Изработени
държавно-образователни изисквания
за трите специалности на професия-
та, както и програмите за обучение;

• Психо-социална подкрепа – Телефони

на доверието в София, Пловдив и Ям-
бол – проведени 20 865 консултации;

• Промоция на доброволното кръвода-
ряване – дарили кръв над 13 000 учащи
се и студенти в традиционните про-
летна и есенна кръводарителска кам-
пании „Капка по капка живот“;

• Промоция на здравето – превенция
на социалнозначими заболявания –
СПИН, туберкулоза, хепатит, полио-
миелит, рак на маточната шийка и
други.

• 79 клуба на здравето на БЧК – утвър-
дени звена за предоставяне на здрав-
на информация;

• Организирани 13 364 различни по вид
здравно-просветни дейности в пар-
тньорство с МЗ и други държавни ин-
ституции и НПО.
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Подпомогнати 4 484 лица, търсещи
убежище, бежанци и мигранти от Аф-
ганистан, Ирак, Иран, Сирия, Судан, Со-
малия, без гражданство и др.
• Услуги:

– социални консултации, предоставя-
ни ежедневно в приемната на БМС;

– съдействие за достъп до медицин-
ска помощ, социално подпомагане,
пазар на труда, жилищно настаня-
ване;

– подпомагане образованието на де-
цата бежанци;

– предоставяне на хуманитарна по-
мощ на уязвими бежанци;

– консултации за доброволно връща-
не в страната на произход.

• Превенция на социалнозначими забо-
лявания – туберкулоза, ХИВ/СПИН, хи-
пертония и диабет.

• Укрепване и развитие на капацитета
на бежански организации
– Етиопско земляческо дружество
– Съвет на жените бежанки
– Афганистанско културно дружес -

тво
• Мониторинг на условията за прием

на лица, търсещи убежище и бежанци
в центровете за настаняване към
Държавна агенция за бежанците при

МС и дирекция „Миграция“ към МВР
• Дейности по застъпничество пред

държавни институции за социално
включване на лицата, търсещи за-
крила и мигрантите и интеграция на
бежанците в България

• Обучение и супервизия на бежанци со-
циални медиатори

• Открити уроци по толерантност в
училищата

• Информационни срещи с бежанци и
лица, търсещи закрила, за разяснява-
не на техните права и задължения в
приемащото общество, превенция
на домашното и свързано с пола наси-
лие

• Обучение на служители на общински и
държавни структури за спецификата
при работа с лица, търсещи закрила и
бежанци

• Партньори – ВКБООН, Държавна аген-
ция за бежанците, Министерство на
здравеопазването, МВР – ГД „Гранич-
на полиция“, дирекция „Миграция“,
МТСП, АСП, АЗ, МОН, Български съвет
за бежанци и мигранти, Български
Хелзинкски комитет, Асоциация за
интеграция на бежанци и мигранти,
Каритас – България

Бежанско-мигрантска служба
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БЧК подпомага държавата в подготов-
ката за действия при бедствия, част е
от Единната спесителна система
/ЕСС/ на страната, включен е в Нацио-
налния план и програма за защита на
населението при бедствия.
• Капацитет и ресурси

– Национален екип за работа при
бедствия, аварии и катастрофи
(НЕРБАК) – 25души.

– Национален екип за действие при
наводнение (НЕДН) – 10 души.

– 16 доброволни екипа за работа при
БАК (ДЕРБАК) – 320 души;

– 6 звена за действие при наводнение
към ДЕРБАК;

– 8 души обучени за работа с инста-
лации за пречистване на вода;

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

– 64 доброволци – професионални пси-
холози, обучени за оказване на ППсП
и ПСП

– Вътрешно нормативна база – Пла-
нове на БЧК за действие при бедст-
вия – на национално и областно
ниво; Политика по управление на
бедствия; Стратегия на БЧК по уп-
равление на бедствия за периода

2011 -2020; Прогнозен план за дей-
ствие при бедствия – на национал-
но и областно ниво; Актуализиран
правилник за незабавно подпомага-
не на бедстващо население и други

• Превенция на риска
– Информационни пакети и материа-

ли;
– Намаляване риска от бедствия на

общностно ниво;
– Участие в международни, национал-

ни и областни обучения с партньо-
ри;

– Участие в обучения, семинари, уче-
ния и курсове, организирани от
МФЧК/ЧП- Женева, МКЧК и офиса на
МФЧК- Зона Европа.

• Оказване на помощ и подпомагане на
пострадали при бедствия
– Оказана помощ в страната на над

8 800 пострадали при: бедствия
(с имущество за незабавно подпо-
магане, първа психологична помощ
и психосоциална подкрепа), в под-
крепителни пунктове, при тежки
зимни условия, пожари, наводнения,
земетресения, терористичен акт и
други. В оказването на помощ учас-
тие са взели над 800 доброволци.

– Участие в консултативни срещи и

Мениджмънт на бедствията
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мисии в чужбина – 5.
– Участие в национални и междуна-

родни учения – 20.
• Партньорства – подписани 4 спораз-

умения с партньори.
• Сътрудничество с партньори – МВР,

МВнР, МО, МОМН, МЗ, МВР–ГД „ПБЗН“,
ВМА, ДАБ, НПО и други

• Материална база:
– Централна складова база – Лозен;

– Междуобластни складови бази –
Русе, Добрич, Бургас и Кап. Андреево.

– Към областните организации на
БЧК е изграден минимален бедствен
резерв за незабавно подпомагане на
нуждаещи се.

– Радиомрежа за алтернативна връз-
ка при бедствие между Национал-
ния съвет и междуобластните скла-
дови бази.
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• 600 доброволни и 44 щатни планин-
ски спасители, организирани в 32 спа-
сителни отряда.

• Централен денонощен пост в София
– денонощна връзка с единната евро-
пейска система за спешни и аварийни
обаждания 112.

• Група за спасяване с кучета при
бедствени ситуации;

• 23 обучени кучета с водачи – 13 опера-

Планинска
спасителна служба

тивни.
• Оказана помощ на 6 233 души, от кои-

то 4 149 са откарани в болница с теж-
ки увреждания;

• 261 спасителни акции с участието на
1 864 планински спасители. Оказана
помощ на 327 пострадали, 294 са на-
мерени здрави и са изведени от кри-
тична ситуация. 32 души са намерени
мъртви.
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Водноспасителна
служба

квалифицирани спасители“, относно
изготвянето на единна квалификаци-
онна рамка за обучението на водни
спасители.

• Издаден нов учебник „Водно спасяване
на открити водни площи и море“.

• Двустранно споразумение между
Малтийския Червен кръст и БЧК за
оказване на съдействие за изграждане
на водноспасителната им служба.

• Три национални турнира по водно
спасяване – В. Търново, Варна и Стара
Загора.

• Спасени от удавяне – 13 026 души;
• обучени водни спасители – 4 670;
• обучени в програми по превенция –

241 09 души;
• дружества на водните спасители –

32 с 1 206 доброволци;
• Разработени и реализирани нови об-

разователни програми по превенция
на водния травматизъм;

• Утвърдена „Стратегия на ВСС при
БЧК до 2016 г.“

• Приета концепция „Екип водноспаси-
телни кадри за обезпечаване дей-
ността на морските плажове, плувни
басейни и водни паркове“

• Трима представители в комисиите
към ILSE (спортна, образователна, по
спасяване). Доц. д-р Тодор Попов е ви-
цепрезидент на ILSE за Южна Европа и
е член на Борда на директорите на
ILS.

• Мария Златкова с европейска титла
на 400 м плуване в открити води от
шампионата в Аликанте (2011 г.)

• Спечелено финансиране по програма
„Леонардо Да Винчи“, проект на ILSE
„За по-безопасна Европа, с по-високо
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Български младежки
Червен кръст

• Социални дейности:
– Проект „Социална програма за пре -

доставяне на услуги и подкрепа на
деца и млади хора, напускащи соци-
алните институции“, стартирал
през 2011 год., подкрепен от фонда-
ция „Велукс“ и МФЧК/ЧП; открит
Консултативен център по приемна
грижа; Кампания по приемна грижа
„Всички имаме грижата“ в 112 общи-
ни, с участието на 4 145 доброволци
и 80 щатни служители. Достигна-
ти над 84 000 души.

– Проект „Партньори за социална
промяна“;

– Предоставени 24 000 хранителни
пакета;

– Приюти за безнадзорни деца в Русе
– 125 деца и Дом от семеен тип за
деца от 3 до 7 г. в Пазарджик – 46
деца;

– Център за работа с деца от улица-
та в Пазарджик – 38 деца;

– Дневен детски център в Русе с капа-
цитет 29 деца и Център за об-
ществена подкрепа за 38 деца в не-
равностойно положение в Добрич;

Световната младежка награда 2011 на
Международната федерация на Черве-
ния кръст и Червения полумесец
• Организационно развитие

– 304 клуба, 5 006 членове и над 4 535
доброволци;

– Над 750 обучения, работни срещи и
дискусии на тема доброволчество;

– „Академия за доброволци“ (2009,
2010, 2011, 2012 )

• Първа помощ и младежки аварийни
екипи
– 18 младежки аварийни екипи (МАЕ) с

297 членове, над 250 акции;
– 274 ученически екипа по първа по-

мощ (УЕПП) с 1 276 членове в 27 об-
ласти;

– Национално състезание на УЕПП;
– Национално състезание на МАЕ;
– Програма „Хелфи“ – 192 обучения;
– Национално обучение по ПДП, ПСП,

ПСхП (2010. 2011, 2012)
– Участие в европейското състеза-

ние по първа помощ (FACE 2009; FACE
2010; FACE 2012)

– Участие в Европейската мрежа за
психосоциална подкрепа;
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– Кампания „Деца помагат на деца“;
– Програма „Топъл обяд“;
– „Подай ръка за помощ“ – в подкрепа

на даровити деца с увреждания – 15
стипендии за творческо развитие
през 2010 г.

• Работа с деца – 344 посещения в спе-
циализирани институции за деца,
достигнато до 5 000 деца през 2012 г.;
– Проект „Здраве в училище“- в 19 об-

ласти, обхванати 22 300 деца и над
700 учители;

– Кампания „Бъди един от 90 000“ –
набрани 50 114 лв. за осигуряване на
безплатен обяд в училище на уязви-
ми деца;

– Проект „Подготовка за защита на
деца“ – подготовка на деца за си-
туации на бедствия – анкетирани 1
860 деца, 1 785 родители, 1 675 баби и
дядовци и 120 учители;

– 2000 хоспитализирани деца в детс-
ките отделения на болниците в ця-
лата страна получиха подаръци за
Коледа, дарени от Асоциация „Силви
Вартан за България“

• Превенция на сексуално рисково пове-
дение, ХИВ/СПИН
– информационни кампании, презен-

тации в училищата, обучения за
доброволци. Достигнато до 160 000
младежи.

– Проект „Подобряване на страте-

гиите за намаляване на здравните
щети сред интравенозно употре-
бяващи наркотици: червенокръст-
ки подход в Европа“; Превенция на
ХИВ/СПИН сред групата на инжекци-
онно употребяващите наркотици
по програма, финансирана от Гло-
балния фонд на ООН – 11 000 персо-
нални контакта, 123 765 стерилни
комплекта за инжектиране, 1915
консултации със зависими през 2010;

• Програма „Въведение в хуманитарно-
то право“ на МКЧК

• Превенция на наркоманно рисково по-
ведение, зависимости – информацион-
ни кампании, презентации в училища-
та. Достигнато до 70000 младежи.
– Национална кампания за толеран-

тност към зависимите;
• Промоция на хуманитарните ценнос-

ти и на принципите на Червения
кръст

• Участие в ІІІ световна младежка сре-
ща в Солферино, в „Хуманитарното
село“ и в похода „Пътят на една идея“

• Фондонабирателни кампании – на-
брани 166 842 лв. за подпомагане на
уязвими деца и младежи.
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Международно
сътрудничество

• Над 500 представители на БЧК са взе-
ли участие в международни прояви, в
т.ч. работни и консултативни сре-
щи, конференции, регионални форуми
и др.

• Реализирани близо 80 чуждестранни
посещения в БЧК с партньори на орга-
низацията.

• Членство на представители на БЧК в

• Подписани договори за сътрудни-
чество с 24 национални дружества на
ЧК/ЧП. 20 областни организации на
БЧК си сътрудничат с клонове на дру-
ги национални дружества, в т.ч. Гръц-
кия ЧК, Македонския ЧК, Турския ЧП,
Румънския ЧК, Сръбския ЧК, Герман-
ския ЧК, Австрийския ЧК, Холандския
ЧК и Френския ЧК.
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над 11 мрежи и/или платформи: ESP
(Европейска социална платформа), EN-
DOV (Европейска мрежа по добровол-
чество), ILSE (Европейска федерация
за водно спасяване), AGE (Европейска-
та платформа за хората от трета-
та възраст), FAEEN (Европейска образ-
ователна мрежа по първа помощ),
ENPS (европейска мрежа за психо-со-
циална подкрепа на ЧК/ЧП), IKAR (меж-
дународна мрежа за обмен на опит в
планинско спасяване), EFPG (червено -
кръстка група експерти по европей-
ско финансиране), RDRT (Регионален
екип на МФЧК/ЧП за работа при
бедствия), ELSG (европейската група
за правна поддръжка), BPID (Българска-
та платформа за международно раз-
витие), Европейска група за общест-
вена подкрепа (European Public Support
Group).

• Участие в международно подпомага-
не – БЧК е предоставил финансова по-
мощ по 15 международни апела. Сред
тях са: конфликтът в Газа; наводне-
нията в Албания, Черна Гора, Молдо-
ва, Украйна и Полша, земетресението
в Хаити, вътрешният конфликт в
Киргизстан, земетресението в Па-
кистан; хранителната криза в Афри-
канския рог, допълнителна помощ за
Червения полумесец на Тунис по време
на кризата в Северна Африка, земет-

ресението и цунами в Япония; кон-
фликтът в Сирия и кризата със си-
рийските бежанци в Турция, както и
подкрепа за Червения полумесец на
Таджикистан.

• Служба за издирвания на БЧК – регис-
трирани са над 370 нови случая за въз-
становяване на семейните връзки
между членове на разделени семей-
ства (ВСВ/издирвания). Участие за
първи път при създаването и апроби-
рането на десктоп симулация за дей-
ствия по ВСВ при бедствия. БЧК е
част от новосформираната Група за
подкрепа по югоизточния път (RFL
Support Group Southeastern route) на
МКЧК по изпълнението на Стратегия
2008 – 2018 за ВСВ.

• Популяризиране на хуманитарното
право и червенокръстките принципи.
Проведени 23 курса и семинара по
международно хуманитарно право и
роля и основни принципи на червенок-
ръсткото движение за студенти в
български университети, служители
и доброволци на БЧК, представители
на държавни институции, неправи-
телствени организации и др.

• Изпълнявани общо 121 проекта с до-
норско финансиране. Значителен брой
от проектите се ръководят от об-
ластните организации на БЧК.
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• Връзки с обществеността:
– Телевизия и радио – 4561 предавания;
– Печатни медии и информационни

агенции – 22 755 публикации;
– Регионални медии – 15 555 публика-

ции и предавания;
– Интернет страница на БЧК;
– Фейсбук страница на БЧК;
– Фейсбук страница на Програма „То-

пъл обяд“.
• Издания – сп. „Български Червен

кръст“, Електронен седмичен бюле-
тин – 201 броя.

• Участие в Глобалната кампания „Све-
тът е наш. Ти си на ход.“

• Честване на 110 години Болница Чер-
вен кръст.

• Набиране на средства за хуманитар-
ни каузи:
– Програма „Топъл обяд“ – набрани

497 692 лв., 6 691 деца от различни
области на страната получаваха
безплатна храна в училище всеки ден;

– Национален дарителски фонд за
подпомагане на деца, пострадали

Връзки с обществеността,
маркетинг, фондонабиране
и издателска дейност

при ПТП – подпомогнати семей-
ствата на 196 деца;

– Фонд за подпомагане на пострадали
при бедствия, аварии и катастро-
фи – осигурени средства от чуж-
дестранни и български дарители за
над 60 000 пострадали.

– Фонд Милосърдие – 1109 подпомог-
нати лица, размер на отпуснати
помощи – 166 811 лв.

– Фонд за творческо развитие на
деца със специални потребности в
подкрепа на даровити деца с увреж-
дания – отпуснати 15 стипендии.

• Кампании за подпомагане на постра-
дали при бедствия:
– Земетресение в Хаити – 361 492 лв.,
– Наводнения в Пакистан – 22 500 лв.
– Опустошително земетресение и

цунами в Япония – 253 622 лв.
– Наводнението в област Хасково –

2 320 715 лв., 32 нови къщи;
– Земетресение в Перник – 1 065 004

лв., 17 сглобяеми къщи. 
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Българският Червен кръст изпълнява своята хуманитарна мисия с безпри-
страстност и неутралност, което ни позволява да подпомагаме уязвимите хора

в трудни ситуации и да бъдем достъпни за всички. Нуждаем се от подкрепата
и отзивчивостта на цялото общество, за да помогнем на повече хора в беда.

ФОНД „МИЛОСЪРДИЕ“
IBAN в BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ПРОГРАМА ТОПЪЛ ОБЯД
IBAN в BGN: BG37UNCR 7000 1500 5335 32

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА,
ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

IBAN в BGN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33
BIC: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

IBAN в BGN: BG47 UNCR 7630 1077 9117 00
BIC: UNCRBGSF 

Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ФОНД В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ
IBAN в BGN: BG13 UNCR 7000 1512 1422 45

BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

ПРОГРАМА „ДОМАШНИ ГРИЖИ“ 
IBAN в BGN: BG80 UNCR 7630 1000 0302 91 

BIC: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк 

Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България
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