
Факти и цифри
за дейността 
на Българския Червен кръст

2013 - 2016



Българският Червен кръст отчете дейността си за периода 2013 – 2016 г. В получените 
поздравителни адреси и в обръщенията към делегатите официалните гости дадоха 
много висока оценка на работата на Българския Червен кръст както за подпомагането 
на уязвимите хора в България, така и за отговорната реакция при кризи и бедствия и 
хуманитарното подпомагане на пострадалите, за качественото изпълнение на програми и 
проекти, за новаторските подходи при осъществяването на червенокръстките дейности. 

„Горд съм, че България е 19-ата държава в света, учредила 
през 1878 г. свое национално дружество. От тогава до сега 
страната ни е на едно от водещите места по активност на 
националното дружество. Вие, българските червенокръстци 
сте посветили живота, времето и усилията си, за да 
съхраните човешкото достойнство. Всеки ден Вие сте там, 
където е болката и страданието, а историята на спасените 
от Вас животи, е Вашата история.”

 	 Румен	Радев
	 	 Президент	на	Р	България

„От създаването си до днес БЧК работи в интерес на 
обществото и хората. За изпълнението на благородните си 
цели - да помага на бедстващите, да облекчава страдащите, 
да подкрепя уязвимите, организацията разчита на енергията 
на доброволци-червенокръстци от цялата страна. На всички 
тях дължим гореща благодарност за тяхната човечност, 
милосърдие, солидарност.

Вярвам, че всички вие ще продължите да следвате своята 
кауза, посветена на хуманността!”

“Институцията, която Вие управлявате, е важен 
партньор на държавата. В лицето на БЧК Министерството 
на здравеопазването вижда и разчита на достоен 
съмишленик при осъществяването на съвместни 
дейности за подпомагане на нуждаещите се и при 
възникването на кризисни и бедствени ситуации както 
у нас, така и в чужбина. Уверен съм, че и занапред ще 
продължим съвместната си работа по опазване здравето 
на гражданите.”

	 	 проф.	д-р	Николай	Петров
	 	 Министър	на	здравеопазването

	 	 Димитър	Главчев
	 	 Председател	на	Народното	събрание	на	Р	България



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. 

ПРОГРАМА ТОПЪЛ ОБЯД
IBAN в BGN: BG37UNCR70001500533532
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 1000 София
България

ПРОГРАМА „ДОМАШНИ ГРИЖИ”
IBAN в BGN: BG80UNCR76301000030291
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 1000 София
България

ПРОГРАМА „ШАРЕНАТА КЪЩА”
IBAN в BGN: BG16UNCR76301078151460
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: ул. Калоян 3, 1000 София
България

ФОНД „МИЛОСЪРДИЕ”
IBAN в BGN: BG64UNCR96601010688021
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 1000 София
България

ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ 
ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ 
ПРОИЗШЕСТВИЯ
IBAN в BGN: BG64UNCR76301077134133
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 1000 София
България

ФОНД В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И 
МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ 
ПОТРЕБНОСТИ
IBAN в BGN: BG13UNCR70001512142245
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 1000 София
България

ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, 
АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
IBAN в BGN: BG47UNCR76301077911700
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, 1000 София
България



www.redcross.bg



1

Ф
акт

и и ц
иф

ри за дейност
т

а на Б
ългарски

я Ч
ервен кръст

  2013 - 2016 г.

Български Червен кръст / www.redcross.bg

„Червеният кръст и институцията, която представлявам, 
си приличат, ние наистина сме последната надежда на 
измъчените български граждани, последната врата, на която 
ще почукат. Изразявам своето уважение, респект и възхищение 
към вас като към благородна организация, така и към вашите 
членове и ръководство. Ние сме не просто съмишленици и 
съидейници, ние сме приятели. Нека със същия кураж, смелост 
и ентусиазъм да се борим с несправедливостите”.

	 	 Мая	Манолова	
	 	 Омбудсман	на	Р	България	

Акад. Христо Григоров беше преизбран за председател на 
Българския Червен кръст. Зам.-председатели са проф. Здравко 
Маринов от БЧК София-град, д-р Валентин Пеев от БЧК София - 
област и Стойчо Стойчев от БЧК- Ямбол. 

„Ще продължим да работим обединени от идеите на 
хуманността, за да запазим БЧК като водеща и най-голяма 
хуманитарна организация в България – неутрална и финансово 
стабилна. Българският народ има нужда от нас, а институциите 
тепърва ще имат още по-голяма нужда от нас. Сега правим 
историята на БЧК, а когато я четат хората, ще бъдат удивени, че 
успяхме да запазим БЧК в това трудно време” - каза акад. Христо 

Григоров и пожела „Мандат 2017 - 2020 година да е още по-плодотворен и успешен за 
„къщата на доброто”, където всеки нуждаещ се български гражданин може да намери 
протегната ръка за помощ!”

Национален съвет на БЧК
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Международно движение на Червения 
кръст и Червения полумесец

Международен комитет на Черве-
ния кръст (МКЧК)

Международна федерация на дру-
жествата на Червения кръст и 
Червения полумесец (МФЧК/ЧП)

190 национални дружества на Чер-
вения кръст и Червения полумесец

Емблема
Отличителният знак е 

червен кръст на бял фон. 
Употребата на емблемата 
има две основни функции: за-
щитна - във военно време, и 

отличителна - в мирно време, да информира 
за принадлежността към Движението.

Използването на емблемата е регла-
ментирано в Женевските конвенции от 
1949 г. и Допълнителните протоколи към 
тях и в специален Правилник от 1991 г., 
приет в рамките на Движението.

Четири Нобелови награди за мир
 ♦ 1901 г. - на Анри Дюнан - създателят 

на Червения кръст, посветил живота 
си на хуманността и облекчаването 
на човешките страдания;

 ♦ 1917 и 1944 г. - на Международния 
комитет на Червения кръст като 
признание за хуманитарните дейности 
по време на I и II световна война;

 ♦ 1963 г. - на МКЧК и Лигата (сега 
Международна федерация на Червения 
кръст и Червения полумесец) по случай 
100-годишнината на Движението.

Кои сме ние?
Българският Червен кръст осъществява 

своята дейност в изпълнение на основната 
си цел да облекчава и предотвратява човеш-
ките страдания с безпристрастност 
и неутралност, без да прави разлика по 
отношение на националност или расова 
принадлежност, пол, социално положение, 
религиозни убеждения или политически 
възгледи.

Чрез своята мрежа от доброволци в 
цялата страна БЧК подкрепя уязвимите 
хора в бедствени и кризисни ситуации. 
Посредством програми за обучение и 
дейности в полза на обществото допринася 
за облекчаване и предотвратяване на 
страданието във всичките му форми, 
закриля здравето и живота и осигурява 
уважение към човешката личност.

Първите дружества на Червения кръст 
в България са основани през 1878 г. в 
Сливен и София, а Национална организация 
е създадена през 1885 г. 

Законът за Българския Червен кръст е 
приет от Народното събрание през 1995 г. 
Организацията е регистрирана по Закона 
за юридическите лица с нестопанска 
цел като сдружение за извършване на 
общественополезна дейност.

Българският Червен кръст е част 
от Международното червенокръстко 
движение и се ръководи от неговите 
основни принципи: хуманност, безпри-
страстност, неутралност, незави-
симост, доброволност, единство и 
универсалност. 
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Непрекъснато развитие на струк-
турите на БЧК като определящ 
фактор за пълноценно реализиране 
на дейностите на организацията.
♦♦ Брой на членовете – 148 081 (2013 г.),  

147 554 (2014 г.),  147 400 (2015 г.), 
153 203 (2016 г.); 

♦♦ Обхват на членове спрямо населе-
нието – 2,01% (2013 г.), 2,04% (2014 
г.), 2,05% (2015 г.), 2,14% (2016 г.); 

♦♦ Брой на доброволците – 19 454 
(2013 г.), 18 835 (2014 г.), 18 165  
(2015 г.), 17 582 (2016 г.);

♦♦ Дружества – 2 730 (2013 г.), 2 792 
(2014 г.), 2 855 (2015 г.); 2 850 (2016 г.);

♦♦ Общински организации – 269 (2013 г.), 
266 (2014 г.), 267 (2015 г.); 268 (2016 г.);

♦♦ Областни организации – 28;
♦♦ Доброволчество:

♦• Въведен съвременен добровол-
чески мениджмънт по нива и 
повишено качество и актив-
ност, при състав около 18 000 
души;

♦• Проактивна роля за Закон за 
доброволчеството;

Организационна дейност
♦• Апробирана на областно ниво 

(БЧК - Русе) електронна система 
за управление на доброволци 
и процес на въвеждането й в 
БЧК – Добрич, Пловдив, Разград, 
Силистра, София-град, Шумен, 
Ямбол;

♦• Внедрена Концепция за работа 
със спонтанни доброволци в 
кризисни ситуации.

♦♦ 2015 г. – Междинна оценка на 
Стратегия на БЧК до 2020 г. – 93% 
изпълнение на мерките и очаква-
ните резултати;

♦♦ Непрекъснато осъвременяване и 
внедряване на процедури и правила 
на организационната практика в 
структурите: 
♦• Ежегоден процес на отчитане 

и планиране на дейността на 
структурите от всички черве-
нокръстки нива и цялостна от-
четно-изборна кампания на БЧК 
2016/2017, с избор на ръководни 
и контролни органи за новия 
4-годишен мандат (2017-2020 г.);
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♦• Система за вътрешно обучение 
и квалификация – обучени за пе-
риода 18 591 членове, щатни 
служители и партньори и 39 529 
доброволци; 

♦• Непрекъсваема и работеща 
Система за мониторинг и 
оценка на характеристиките 
за “добро функциониране” на 
областните организации.

♦♦ Проектна дейност – реализирани 

успешно през отчетния период 
множество проекти по различни на-
правления на дейност, осъществени 
в общности на областно, общинско и 
местно ниво, в т.ч. 223 (2013 г.), 271 
(2014 г.), 278 (2015 г.) и 298 (2016 г.);

♦♦ Чрез механизма “Хранителна банка” 
– помощ за уязвими в Благоевград, 
Видин, Враца, Добрич, Пазарджик, 
Пловдив, Силистра, София-град и 
Стара Загора и др.
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Българският Червен кръст в из-
пълнение на своята хуманна мисия 
реализира дейности, свързани с нама-
ляване уязвимостта и социалното 
изключване на най-нуждаещите се 
в страната с цел подобряване ка-
чеството 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.

Първа долекарска помощ:
♦♦ Основните програми на БЧК за 

обучение по ПДП са с европейски 
сертификат от Глобалния референ-
тен център по първа помощ – 
Париж. За 2013-2016 г. – обучени 
268 403 кандидат водачи на МПС, 
учители, родители и детегледачи 
на деца до 8 г. възраст, служители 
на фирми и ведомства;

Превенция на пътнотранспортния 
травматизъм:
♦♦ Национален дарителски фонд за 

Социално-здравни дейности
подпомагане на деца, пострадали 
при ПТП – подпомогнати семей-
ствата на 298 деца;

♦♦ 170 открити урока по пътна 
безопасност за 4 071 деца от 1 до 
4 клас; 

♦♦ Участие в състезания, свързани 
с превенцията на пътнотран-
спортния травматизъм: Национал-
ната ученическа викторина по 
безопасност на движението 
„Да запазим децата на пътя”; 
Републикански шампионат по при-
ложно колоездене “Младежта за 
безопасност на движението”;

♦♦ Партньорство при провеждане на 
Националното състезание “Пътен 
полицай на годината”;

♦♦ Участие в различни кампании за 
превенция на пътнотранспортния 
травматизъм - Акция “Зима” на 
“Пътна полиция”, СБА и др., “Облечи 
се цветно! Запази живота си на 
пътя!” с “Бенетон”, “Алкохолът е 
лош шофьор” с “Каменица” АД и др.
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Здравна просвета и първа психоло-
гична помощ
♦♦ Промоция на здравословния начин на 

живот и превенция на заболяванията;
♦♦ Промоция на доброволното и 

безвъзмездно кръводаряване – 
1179 промоции, осигурени 23 580 
кръводарители;

♦♦ Телефон на доверието в София и 
Ямбол.

Социални дейности: 
♦♦ Хуманитарно подпомагане – 843570 

уязвими лица, в т.ч. 562 557 лица и 
700 социални и лечебни заведения, 
подпомогнати за 4 г. по хранителни 
програми, финансирани от ЕС;

♦♦ Подкрепа на бездомни лица – 
обгрижени 1 541 лица в 44 общини 
на страната;

♦♦ Парично подпомагане чрез фонд 
„Милосърдие” – подпомогнати 1 148 
уязвими лица;

♦♦ „Повишаване информираността 
на обществото по проблемите 
на възрастните хора и защита на 
техните права” – 90 инициативни 
групи, с 980 активни доброволци;

♦♦ 2015 и 2016 г. – Национално състе-
зание за бедствена готовност, пър-
ва помощ, психо-социална подкрепа 
и защита правата на възрастните 
хора – ежегодно, с по 70 души, над 
65-годишна възраст, от 14 области.

Социални услуги: 
♦♦ Лиценз за 14 вида, 10 от които за 

възрастни хора; 
♦♦ Обслужени възрастни хора – 28 220 

души; 
♦♦ 10 Центъра „Домашни грижи” за 

интегрирани здравно-социални 
услуги на 700 възрастни хора, с 
хронични заболявания и трайни ув-
реждания, годишно;

♦♦ 35 безплатни трапезарии – 2 966 
уязвими лица;

♦♦ 5 гарови служби за лица, с ограни-
чена мобилност – 7 003 души, 
35524 услуги;

♦♦ Дом за стари хора и хоспис, дневни 
центрове за възрастни, социални 
магазини, обществен социален па-
тронаж, бюра за социални услуги;

♦♦ Консултирани в социалните приемни 
– 8 693 души. 
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Подпомогнати 35 900 лица, 
търсещи и получили закрила, в 7-те 
центъра на Държавна агенция за 
бежанците (ДАБ) при МС и живеещи 
на външни адреси - от Сирия, 
Афганистан, Ирак, Пакистан, Иран, 
без гражданство и др.
♦♦ Предоставени услуги/хуманитарна 

помощ: храни, лекарства, хигиенни 
материали, бебешко мляко, пампер-
си, дрехи, обувки, училищни пособия 
и др.:
♦• социални консултации – 21 173 

лица;
♦• съдействие за медицинска 

помощ, социално подпомагане, 
намиране на работа, жилищно 
настаняване и др. – 18 295 лица;

♦• курсове по български език - 32; 
♦• 79 информационни сесии, с лица, 

търсещи и получили закрила, за 
права и отговорности;

♦• 31 открити урока по толерант-
ност в средни училища в стра-
ната, СУ и НБУ;

♦• 11 трудови борси, с ДАБ при 

Работа с бежанци и мигранти
МС и АЗ;

♦• 7 публични кампании.
♦♦ Превенция на социално-значими 

заболявания, в т.ч. туберкулоза – 
2 961 обхванати лица, търсещи и 
получили закрила;

♦♦ Мониторинг на условията за 
прием на лица, търсещи убежище, 
и бежанци в центровете за нас-
таняване към ДАБ при МС и 
дирекция „Миграция” към МВР; 

♦♦ Работа на терен в бежанските и 
мигрантски общности;

♦♦ 409 обучени експерти от дър-
жавните институции и местната 
власт - за правата и задълженията 
на бежанците и специфика на 
работата с тази група бенефи-
циенти;

♦♦ 14 обучения за социални работници; 
♦♦ 19 проекта за подпомагане социал-

ното включване на бежанците;
♦♦ Основни партньори – ВКБООН, 

ДАБ, МЗ, МВР, МТСП, ДАЗД, БХК, 
Български съвет за бежанци и 
мигранти, Каритас.
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БЧК подпомага държавата при 
възникване на бедствия, аварии, 
кризи и военни конфликти. Органи-
зацията е част от Единната спа-
сителна система на страната, 
участва активно в разработването 
и актуализирането на Националния 
план и програма за защита на насе-
лението при бедствия.

Капацитет и ресурси:
♦♦ Национален екип за работа при 

бедствия, аварии и катастрофи 
(НЕРБАК) – 29 души;

♦♦ Национален екип за действие при 
наводнение (НЕДН) – 15 души;

♦♦ 26 доброволни екипа за работа при 
БАК (ДЕРБАК) – 438 души;

♦♦ 16 звена с 96 души 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;

♦♦ 101 доброволци – професионални 

Мениджмънт на бедствията
психолози, обучени за оказване на 
ППсП и ПСП; 

♦♦ Участия в реални ситуации – 73 бр. 

Материална база:
♦♦ Централна складова база – Лозен;
♦♦ Междуобластни складови бази – 

Русе, Добрич, Бургас и Капитан 
Андреево;

♦♦ Към областните организации на 
БЧК е изграден минимален бедст-
вен резерв за незабавно подпома-
гане на нуждаещи се;

♦♦ Изградена радиомрежа за алтерна-
тивна връзка при бедствие между 
Националния съвет и междуобласт-
ните складови бази. 

Оказване на помощ и подпомагане на 
пострадали при бедствия - директно 
подпомогнати в различни райони на 
страната за периода  2013-2016 г.  –  
32 600 нуждаещи се:
♦♦ 2013 г. – подпомогнати 4 000 души 

(тежки зимни и летни условия, на-
воднения и пожари в областите  
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Русе, Силистра, Разград, Варна и 
др.);

♦♦ 2014 г. – подпомогнати 20 000 души 
– опустошителните наводнения в 
Североизточна България – области 
Варна, Добрич, както и в области 
В. Търново, Враца (гр. Мизия), 
Хасково, Стара Загора, Бургас; 
взривове в оръжеен завод – Г. Лом;

♦♦ 2015 г. – подпомогнати 4 000 души 
(проливните дъждове и последвалите 
наводнения през януари и февруари в 
областите Русе, Силистра, Добрич, 
Варна, Шумен, Търговище, Бургас, 
Стара Загора и Кърджали);

♦♦ 2016 г. – подпомогнати 4 600 души 
(бедствието в община Хитрино – 
взрив на влакови цистерни).

Превенция на риска:
♦♦ Проведени тренировъчни учения на 

ДЕРБАК – на национално ниво 22 и 
на областно ниво – 429;

♦♦ Проведени обучения на ДЕРБАК – 
441;

♦♦ Общ брой обучени членове на 
ДЕРБАК – 438;

♦♦ Други обучени – 426 души;
♦♦ Участие в обучения, мисии, семи-

нари, учения и курсове, организи-
рани от МФЧК/ЧП и други нацио-
нални дружества на ЧК/ЧП в 
Гърция, Италия, Беларус, Румъния, 
Хърватия и др.

♦♦ Представители на БЧК активно 
участваха на експертно ниво в 
работата на междуведомствени 
експертни работни групи;

♦♦ Партньори: МВР, МВнР, МО, МОМН, 
МЗ, ГД “Пожарна безопасност и 
защита на населението” – МВР, 
Столична община, ВМА, ДАБ, НПО, 
медии и др.
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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).

Спасителна дейност:
♦♦ 500 доброволни и 44 щатни планин-

ски спасители, организирани в 32 
спасителни отряда;

♦♦ Централен денонощен пост – връзка 
с единната европейска система 
спешни и аварийни обаждания 
112. Единен номер 1470 за всички 
мобилни оператори;

♦♦ Оказана помощ на 7 660 души, от 
които 60% са откарани в болница 
с тежки увреждания;

♦♦ Проведени 327 спасителни акции 
(извън дежурства и ски писти), 
с участие на 1 994 планински 
спасители; 24 смъртни случая. 

Учебна дейност:
♦♦ Основни курсове:

Планинско спасяване
♦• за стажант-планински спасите-

ли – зимен и летен – 80 души;
♦• за планински спасители – зимен 

и летен – 77 спасители;
♦• за лекари-планински спасители – 

зимен и летен – 80 души;
♦• „Работа при лавинни нещастия” 

– 60 спасители;
♦• „Работа на скали” – 56 души;
♦• “Работа в трудни терени” – 31 

старши планински спасители, 
79 участника.

♦♦ Обучения на спасителни кучета 
– 3 курса годишно за търсене на 
изгубени, в случай на лавини и БАК. 
23 обучени кучета с водачи - 14 
оперативни.

♦♦ Републикански прегледи – 3, с 261 
участника;

♦♦ Атестационни цикли – 2, с 470 
спасители и 37 инструктори.

♦♦ Обучени 4 планински спасители за 
спасяване с хеликоптер от въздуха.

Международна дейност - домакин на 
конгреса на ICAR 2016, кк “Боровец”, с 
343 участника от 33 държави.



11

Ф
акт

и и ц
иф

ри за дейност
т

а на Б
ългарски

я Ч
ервен кръст

  2013 - 2016 г.

Български Червен кръст / www.redcross.bg

Превенция на водния травматизъм:
♦♦ Обученията по водна безопасност - 

част от учебните програми на МОН:
♦• „Дръж под око” – за родители и 

деца в детската градина;
♦• „Приятели с водата” – за деца 

от 1 до 4 клас;
♦• „Водноспасителен минимум” – 

ученици от 5 до 12 клас;
♦• „Синьо лято” – извънкласни 

занимания.
♦♦ Общо запознати с правилата за 

водна безопасност – 282 683 души;
♦♦ Дружества на водните спасители 

– 34 с 1 224 доброволци.

Обучение на водноспасителни кадри:
♦♦ Професионални водни спасители за:  

басейн - 3 165 души; море - 1 485 
души; старши спасител – 66 души; 
инструктор – 25 души.

♦♦ Заверени 15 050 талона.

Международна и спортносъстеза-
телна дейност:
♦♦ ”Програма за развитие на спортно-

Водноспасителна дейност
състезателната дейност 2015 – 
2018 г.”;

♦♦ 4 национални турнира по водно 
спасяване; 

♦♦ 3 представители в комисиите към 
ILSE (мениджмънт и администра-
ция, спортна и комисия по спасяване);

♦♦ Вицепрезидент на ILSE за Източна 
Европа - проф. д-р Тодор Попов;

♦♦ 5 международни проекта.

Методическа помощ и осъществя-
ване на водноспасителна дейност:
♦♦ Обезопасяване на морски плажове, 

плувни басейни и водни паркове, чрез ус-
лугата “Екип водноспасителни кадри”;

♦♦ Тристранно споразумение за парт-
ньорство със „SPEEDO” и DHL.
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Организационно развитие:
♦♦ Национална мрежа от клубове – 

1329;
♦♦ Членове-доброволци - 21 116;
♦♦ Активни доброволци - 11 185;
♦♦ Обучени доброволци - 24 027;
♦♦ Отбелязване на 95-годишнината 

на БМЧК;
♦♦ Oбновена четири-модулна серти-

фикационна система за обучение 
на доброволци;

♦♦ Мрежа от „онлайн” доброволци 
(е-доброволци);

♦♦ Фонд за подпомагане на дейности-
те на областно ниво;

♦♦ Обновена уеб страница:
      http://youth.redcross.bg.

Форуми:
♦♦ Национален събор на БМЧК;
♦♦ “Академия за доброволци” - зимен и 

летен семестър;
♦♦ Национални срещи на координато-

рите, щатните специалисти, ко-

Български младежки Червен кръст
мандирите на МАЕ.

Основни дейности и екипи:
♦♦ Първа долекарска помощ (ПДП); 
♦♦ Първа психологична помощ (ППхП) 

и Психосоциална подкрепа (ПСП);
♦♦ Младежки аварийни екипи (МАЕ); 
♦♦ Ученически екипи по първа помощ 

(УЕПП);
♦♦ Програма „ХЕЛФИ” – ПДП за деца 

от I до IV клас;
♦♦ Социално-помощна дейност (СПД);
♦♦ Превенция на насилието;
♦♦ Здравна просвета;
♦♦ Здравословно хранене и здравосло-

вен начин на живот;
♦♦ Репродуктивно здраве;
♦♦ Промоция на хуманитарните цен-

ности; 
♦♦ Въведение в хуманитарното право 

(ВХП);
♦♦ Екология;
♦♦ Дарителски кампании;
♦♦ Фондонабиране.
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Постигнати резултати 2013-2016:
♦♦ Общо достигнати - 630 222 

младежи;
♦♦ Покритие в 28 области в страната;
♦♦ Покритие на общини - 83%;
♦♦ Първа помощ (ПДП, ППхП, ПСП, про-

грама „ХЕЛФИ”, Детски полицейски 
управления) - 103 776 обучени;

♦♦ МАЕ – 21 екипа;
♦♦ Работа с уязвими групи - 33 636 

обучени;
♦♦ Здравна просвета - 340 827 обучени;
♦♦ Превенция на социално-значими 

заболявания - 49 035 обучени;
♦♦ Промоция на хуманитарните цен-

ности - 28 187 обучени;
♦♦ Фондонабиране - 242 308,60 лв.
♦♦ Домакин на Годишната среща на 

Европейската мрежа за психосо-
циална подкрепа; 

♦♦ Участие в Уставните срещи, 
Съвета на делегатите и Между-
народната конференция на ЧК и ЧП;

♦♦ Участие в международни младежки 
лагери в Дания, Австрия, Фин-
ландия и др.;
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Ефективно сътрудничество с глобал-
ните и регионални структури на Дви-
жението, 25 НД, МВнР, посолства, 
международни и национални НПО и др.

Официални форуми на Движението:
♦♦ 20-о ОС на МФЧК/ЧП, 32-ра Меж-

дународна конференция, 9-а Евро-
пейска конференция;

♦♦ Над 500 участия на БЧК в между-
народни прояви;

♦♦ Над 170 партньорски посещения в 
БЧК.

Международни работни групи:
♦♦ Подобряване координацията в 

Движението;
♦♦ Преглед на Конституцията на 

МФЧК/ЧП;
♦♦ Агенцията на ООН за намаляване 

риска при бедствия;
♦♦ По Възстановяване на семейни връз-

ки (ВСВ) и закрила, заедно с МКЧК;
♦♦ Укрепване сътрудничеството с 

Гражданска защита на ЕС;

Международно сътрудничество
13 международни мрежи и платформи 
- ENDOV (доброволчество), ILSE (водно 
спасяване), AGE (възрастни хора), ENPS 
(психо-социална подкрепа), RDRT (Регио-
нални екипи за БАК), IСAR (планинско 
спасяване), ELSG (правна подкрепа), 
EPSG (фондонабиране), RFL (ВСВ), 
RedViwo (участие на жените в ЧК), ERNA 
(ХИВ/СПИН), ECRE и PERCO (бежанци), 
IFOTES (спешни телефонни служби) и др.

Предоставена финансова и експерт-
на помощ: 
♦♦ Двустранна - бедствия в Сърбия, 

Босна и Херцеговина, Таджикистан, 
Унгария, Гърция, Словения, Македония;

♦♦ По международни апели на МФЧК/
ЧП - за Филипините, Судан, Ирак, 
Украйна, Грузия, Непал, Коста Рика, 
КНДР, Гърция.

106 проекта с външно финансиране. 
По-значими за периода:
♦♦ 2 проекта за уязвими деца и 

младежи, подкрепени от Велукс, 
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МФЧК/ЧП и Датския ЧК;
♦♦ „Домашни грижи” и „Подготвени 

заедно за БАК”, финансирани от 
Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество;

♦♦ 5 европейски проекта за граждан-
ска защита, финансирани от ЕСНО;

♦♦ Две европейски комуникационни 
кампании за БАК, фин. от ЕСНО;

♦♦ Множество проекти за мигранти, 
включително бежанци, търсещи 
убежище.

Възстановяване на семейни връзки:
♦♦ Нарастващ брой случаи на ВСВ (над 

1 100), поради миграция, породена от 
конфликти (Афганистан, Сирия, Ирак);

♦♦ Обучени служители и доброволци 
по ВСВ на национално и областно 

ниво;
♦♦ Активизирано сътрудничество с 

МКЧК:
♦• Действаща онлайн система за 

ВСВ „Открий лицето”;
♦• Въвеждане на онлайн система-

та на МКЧК за управление на 
случаи по издирвания;

♦• Въвеждане на модерни сред-
ства за свързване на семейства 
– видео през Skype, мобилни 
телефони за връзка, осигуряване 
на безжичен интернет;

♦• Засилена дейност по закрила в 
центровете за мигранти;

♦• Партньорство с ВКБООН, 
МОМ, ГД „Миграция” на МВР, 
ГД „Гранична полиция”, ДАБ, 
„Лекари на света” и др.
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Връзки с обществеността:
♦♦ Медийно отразяване – 62 467 пу-

бликации и предавания;
♦♦ Интернет  страница  на  БЧК  – 

830 157 посещения;
♦♦ Фейсбук страници на БЧК и на 

програма “Топъл обяд” – над 11 000     
потребители  с  над  2 645 784 
посещения.

Издания на БЧК:
♦♦ седмичен електронен бюлетин - 192;
♦♦ Брошура „Навсякъде за всеки”;
♦♦ „Факти и цифри” 2013, 2014, 2015.

Международен фестивал на червено-
кръстки и здравни филми:
♦♦ ХVI международен фестивал;
♦♦ “Есенна академия 2016”.

Набиране на средства за хуманитар-
ни каузи:
♦♦ Подкрепа за бежанците 2013-2016 

г. – 145 514 лв.;
♦♦ Наводнения в  България  2014  г.  –  

2 148 703 лв.;

Връзки с обществеността и фондонабиране
♦♦ Наводнения в Западните Балкани 

2014 г. - 31 285 лв.;
♦♦ Земетресение в Непал 2015 г. – 

115 052 лв.;
♦♦ Кампания за подпомагане на по-

страдалите  в  Хитрино  2016 г.  
– 1 999 111 лв.; 

♦♦ „Великден за всеки” 2016 г. – 644614 
лв., подпомогнати 33 000 души;

♦♦ Програма „Топъл обяд” – набрани  
713 465 лв., 6 057 деца в 26 области 
на страната получаваха безплатна 
храна в училище;

♦♦ Национален дарителски фонд за под-
помагане на деца, пострадали при 
ПТП – със 181 345 лв. са подпомогнати 
298 деца от цялата страна;

♦♦ Фонд за творческо развитие на 
деца и младежи със специфични 
нужди – 22 758 лв.;

♦♦ Фонд за подпомагане на постра-
дали при БАК – 62 396 лв.;

♦♦ Фонд „Милосърдие” - набрани 239835 
лв., подпомогнати 1 148 души;

♦♦ Наблюдавано жилище “Шарената 
къща” – 15 536 лв.
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