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Изминалата 2014 г. бе поредната 
година, изпълнена с предизвикателства, 
с изпитания и трудности както за 
обществото, така и за Червения кръст. 
И ние отново бяхме там, където имаше 
нужда от нас, в подкрепа на държавните 
институции, когато осъществяват хума-
нитарна дейност и на хората в беда. С 
помощта на цялото българско общество 
помагахме на пострадали при бедствия и 
кризи, на самотни възрастни и болни хора, 
на бездомни, на деца, жертви на безумната 
„война по пътищата”, на ученици, отпадащи от училище по бедност.

В своите действия всекидневно прилагахме хуманитарните принципи на Червения 
кръст и със своите 20 000 доброволци в цялата страна осигурихме хуманитарно 
подпомагане на 72 000 нуждаещи се български граждани и на 9000 бежанци, търсещи 
убежище и закрила. Повече от 18 000 души, пострадали при мащабните наводнения, бяха 
незабавно подпомогнати от бедствения резерв на БЧК. С помощта на корпоративни 
партньори и хиляди частни дарители бяха осигурени над 500 тона вода, 50 тона 
хранителни продукти, хигиенни, почистващи и дезинфекционни средства.

Доброволците и служителите на Червения кръст всеки миг са на своя пост и водят 
хуманна битка срещу нещастието и бедността, срещу бедствието и отчаянието.

Признателни сме на нашите партньори – държавни институции, местни органи на 
властта, корпоративен сектор, дарители и симпатизанти, на всички български граждани, 
без които не бихме могли да се грижим за нуждаещите се от подкрепа.

Благодарим ви, че ни помагате да помагаме.
Горди сме с постигнатите резултати и с увереност продължаваме да творим добро 

за хората.

     Маг. фарм. Христо Григоров, д-р х. к.



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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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)

189 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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♦♦ Брой на членовете – 147 554; 
♦♦ Обхват на членове спрямо население-

то – 2,04%;
♦♦ Брой на доброволците – 18 835; 
♦♦ Дружества – 2 792;
♦♦ Общински организации – 266;
♦♦ Областни организации – 28;
♦♦ Междинна оценка на Стратегия на 

БЧК до 2020 г. – експертиза за уста-
новяване постигането на очакваните 
резултати до 2014 г. – 93% изпълнение 
на мерките, в съответствие с промя-
ната на външната среда;

♦♦ Отчетна кампания на БЧК 2014/2015;
♦♦ Прилаган системен подход за наблю-

дение и оценка на състоянието и 
дейността на областните организа-
ции по отношение поддържане на 
постигнатите червенокръстки 
стандарти за “добре функциониращо 
национално дружество” – 10 оценени 
областните червенокръстки органи-
зации (Видин, Стара Загора, Сливен, 
Ловеч, Габрово, Кърджали, Кюстендил, 
Перник, Силистра и Русе);

♦♦ Системно осъвременяване на органи-
зационни процедури и правила и 
внедряването им в ръководната и 
управленска практика;

Организационна дейност
♦♦ Системно вътрешно обучение и ква-

лификация – 4 542 обучени членове и 
10299 доброволци; 

♦♦ Хранителна банка – мобилизиране на 
местен ресурс –  подпомогнати  над  
3 600 души в 15 области; дарени храни 
на стойност над 50 000 лв.;

♦♦ Проекти в различни направления на 
дейност – 271 успешни реализации в 
общности на национално, областно, 
общинско или местно ниво;

♦♦ Доброволчество - 52,5% от доброволци-
те са млади хора на възраст под 35 г.:
♦• Въведен съвременен доброволчес-

ки мениджмънт на всички нива;
♦• Реализиране на сериозни програми 

на местно ниво за мотивиране и 
подготовка на доброволци;

♦• Проактивна роля за осигуряване на 
законов статут на доброволците 
–  разработване и обсъждане на 
проект на Закон за доброволчест-
вото;

♦• Апробирана на областно ниво 
електронна система за управле-
ние на доброволци;

♦• Създадена Концепция на БЧК за 
работа със спонтанни доброволци 
в кризисни ситуации.
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БЧК подпомага държавата при въз-
никване на бедствия, аварии, кризи и 
военни конфликти. Организацията е 
част от Единната спасителна система 
на страната, участва активно в разра-
ботването и актуализирането на Нацио-
налния план и програма за защита на 
населението при бедствия.
♦♦ Капацитет и ресурси:

♦• Национален екип за работа при 
бедствия, аварии и катастрофи 
(НЕРБАК) – състав 29 души;

♦• Доброволни екипи за работа при 
бедствия, аварии и катастрофи 
(ДЕРБАК)  – 22 на брой с 380 члено-
ве;

♦• Национален екип за действие при на-
воднение (НЕДН) – състав 14 души;

♦• 9 звена за действие при наводнение 
към доброволните екипи за работа 
при БАК;

♦• 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;

♦• 132 доброволци – професионални 
психолози, обучени за оказване на 
ППсП и ПСП при бедствия;

Подготовка и помощ при бедствия
♦♦ Материална база:

♦• Централна складова база – Лозен;
♦• Междуобластни складови бази – 

Русе, Добрич, Бургас;
♦• Към областните организации на 

БЧК е изграден минимален бедствен 
резерв за незабавно подпомагане на 
нуждаещи се;

♦• Изградена радиомрежа за алтерна-
тивна връзка при бедствие между 
Националния съвет и междуоб-
ластните складови бази. 

♦♦ Превенция на риска:
♦• Проведени над 50 тренировъчни 

учения на ДЕРБАК на национално и 
областно ниво;

♦• Обучени над 80 нови професиона-
листи – психолози-доброволци на 
БЧК на национално и областно ниво;

♦• Участие в обучения, семинари, 
учения и курсове, организирани от 
МФЧК/ЧП - Женева, МКЧК и офиса 
на МФЧК - Зона Европа – 3 бр.

♦♦ Оказване на помощ и подпомагане на 
пострадали при бедствия – директно 
подпомогнати над 18 000 пострадали 
от бедствията в страната в 21 
области със съдействието на над 500 
доброволци и щатни служители на БЧК;
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♦♦ Съвместно с органите на държавната 
и местната власт в първите часове 
на бедствията БЧК:
♦• предостави на нуждаещите се 

имущество за незабавно подпома-
гане от бедствените си резерви 
- одеяла, постелъчен инвентар, 
походни легла и др. за евакуираните 
жители в областите В. Търново, 
Варна, Добрич, Враца, Монтана, 
Бургас и др. пострадали населени 
места.

♦• осигури за пострадалите над 250 т. 
минерална вода, 50 т. хранителни 
продукти, хигиенни пакети, по-
чистващи и дезинфекционни сред-
ства.

♦• откри в засегнатите региони 
пунктове за дистрибуция, кризисни 
центрове и оказване на ПСП, чрез 
екипи от местни доброволци и 
щатни специалисти.

♦♦ Над 20 участия в регионални, национал-
ни и международни учения и семинари с 
партньори;

♦♦ Представители на БЧК активно участ-
ваха на експертно ниво в работата 
на 9 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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БЧК в изпълнение на своята хуманна 
мисия реализира дейности за намаляване 
уязвимостта и социалната изолация на 
най-нуждаещите се в нашата страна с цел 
подобряване качеството им на живот. 
Предоставят се услуги и се провеждат 
кампании за опазване живота и здравето 
на хората, чрез подобряване на тяхната 
здравна култура и умения.
Първа долекарска помощ
♦♦ Програмите на БЧК за обучение по първа 

долекарска помощ (ПДП) на различни 
групи от населението са с европейски 
валиден сертификат. Обучени 67 162:
♦• кандидат-водачи на МПС;
♦• учители, родители и детегледачи 

на деца до 8-годишна възраст;
♦• учители от 14 области на стра-

ната обучени по Националната 
програма за квалификация на МОН;

♦• служители на фирми и ведомства;
♦• парамедици – 3-та степен на про-

фесионална квалификация “Транс-
портиране на пострадали и болни 
хора, оказване на първа помощ и 
асистиране в спешни отделения”.

♦♦ Превенция на пътнотранспортния 
травматизъм:
♦• Национален дарителски фонд за под-

Социално-здравни дейности
помагане на деца, пострадали при 
ПТП – подпомогнати семействата 
на 80 деца;

♦• 41 открити урока по пътна безопас-
ност за 1 259 деца от 1 до 4 клас; 

♦• Участие в Националната ученическа 
викторина по безопасност на движе-
нието „Да запазим децата на пътя”;

♦• Провеждане на изпита по първа 
долекарска помощ в Републикан-
ския шампионат по приложно коло-
ездене “Младежта за безопасност 
на движението”;

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

♦♦ Участие в различни кампании за пре-
венция на пътнотранспортния трав-
матизъм.

Промоция на здравето
♦♦ 3 167 здравно-просветни инициативи; 
♦♦ Промоция на доброволното и безвъзмезд-

но кръводаряване – 352 промоции, осигу-
рени 4 463 кръводарители;

♦♦ Телефон на доверието – София (02 81 
64 892), Пловдив (032 61 51) и Ямбол 
(046 66 29 04) – извършени 10 041 
психо-социални консултации; 

♦♦ Превенция на социално значими заболява-
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ния - СПИН, туберкулоза, хепатит, полио-
миелит, рак на маточната шийка и др.;

♦♦ 79 клуба на здравето на БЧК – 
утвърдени звена за здравна просвета;

♦♦ Изградени множество партньорства 
на местно и централно ниво за 
създаване на навици за здравословен 
начин на живот у деца и възрастни.

Социални дейности 
♦♦ Хуманитарно подпомагане – 71 810 ли-

ца и 733 социални и лечебни заведения; 
♦♦ Парично подпомагане – 283 уязвими ли-

ца с общо 55 406 лв.
Социални услуги 
♦♦ Регистрация в АСП за 14 вида социални 

услуги, 10 от които за възрастни хора; 
♦♦ Общо обслужени възрастни лица – 8200; 
♦♦ 10 центъра за „Домашни грижи” - 700 

души с хронични заболявания и трайни 
увреждания получават интегрирани 
здравни грижи и социални услуги в до-
ма; 31 166 посещения на мед. сестри 
и 58 818 - на домашни помощници. 
Центровете „Домашни грижи” във 
Враца, Бяла Слатина, Оряхово и Кри-
водол се финансират от Швейцарската 
агенция за сътрудничество и развитие 
по съвместен проект с МЗ, МТСП и 
Швейцарски ЧК;

♦♦ 12 безплатни трапезарии - 703 души;
♦♦ 5 гарови служби за лица с ограничена 

мобилност – предоставени 9 374 услу-

ги на 1 859 души;
♦♦ Дневни центрове за възрастни, со-

циални магазини, социални приемни, 
обществен социален патронаж, бюра 
за социални услуги, домашни помощни-
ци, социални асистенти:
♦• Дом за стари хора и Хоспис „Червен 

кръст” – Кърджали осигуряват 
ежедневна грижа за 50 възрастни 
и за хора с влошено здравословно 
състояние;

♦• Подкрепа на бездомни лица – об-
грижени 438 лица в 10 области на 
страната;

♦• 18 социални приемни на БЧК – в 
областите Варна, Пловдив, Смолян 
и Силистра с 3 029 обслужени уяз-
вими лица.

♦♦ Проекти за възрастни хора - насочени 
към социално включване, солидарност 
между поколенията, обмяна на опит и 
добри практики:
♦• „Повишаване информираността 

на обществото по проблемите 
на възрастните хора и лобиране 
за техните права” – 14 области 
в страната, общо обучени 1 500 
активни доброволци;

♦• „Активни възрастни граждани за 
Европа” – съвместно с AGE Platform 
Europe – Eвропейска платформа на 
възрастните хора. 
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♦♦ Хуманитарно подпомагане – оказана 
помощ на близо 9 000 лица в центровете 
на Държавна агенция за бежанците 
(ДАБ) при МС и над 1 000 – на външни 
адреси от Сирия, Афганистан, Ирак, 
Иран, Гана, Мали, без гражданство и др.

♦♦ Предоставени услуги:
♦• подпомагане на настанените в 

центровете с хранителни пакети, 
лекарства, хигиенни материали, 
бебешки храни, памперси и др.;

♦• ежедневни социални консултации;
♦• съдействие за медицинска помощ, 

социално подпомагане, за намиране 
на работа, жилищно настаняване;

♦• подпомагане образованието на де-
цата;

♦• предоставяне на хуманитарна по-
мощ;

♦• консултации за доброволно връща-
не в страната на произход;

♦• съдействие на бежански и миг-
рантски общности за запазване 
на културната им идентичност и 
традиции.

♦♦ Превенция на социално значими заболя-
вания – туберкулоза, ХИВ/СПИН, хипер-
тония и диабет;

♦♦ Мониторинг на условията за прием в 
центровете за настаняване към ДАБ 

Работа с бежанци и мигранти
и дирекция „Миграция” към МВР;

♦♦ Работа на терен в бежанските и миг-
рантски общности;

♦♦ Проведени 19 курса по български език, 
посетени от 182 бежанци;

♦♦ Открити два информационни центърa 
за бежанци в София и Хасково, които 
са обслужили общо 1 036 лица; 

♦♦ Социална медиация в помощ на 
търсещите закрила – 10 медиатори 
бежанци, които улесняват процеса на 
първоначална адаптация в Р България;

♦♦ Организиран летен лагер за деца-бежан-
ци с цел изучаване на български език; 

♦♦ Проведени 14 открити урока по толе-
рантност в средни училища в София, 
Хасково, Харманли, Нова Загора и 
Стара Загора;

♦♦ 14 информационни сесии за правата и 
задълженията на лицата, потърсили и 
получили закрила в България;

♦♦ Обучения на експерти от държавни 
институции и местна власт за 
правата и задълженията на бежанците 
и специфика на работата с тях;

♦♦ Основни партньори – ВКБООН, ДАБ, МЗ, 
МВР, МТСП, АСП, АЗ, МОН, Български 
съвет за бежанци и мигранти, БХК, Асо-
циация за интеграция на бежанци и миг-
ранти, Каритас – България и др.
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♦♦ Спасителна дейност:
♦• 494 доброволни и 43 щатни планин-

ски спасители, организирани в 32 
спасителни отряда.

♦• Оказана помощ на над 2 000 души, 
от които 60% са откарани в бол-
ница с тежки увреждания. 

♦• Проведени 78 спасителни акции с 
участието на 382 планински спа-
сители. Оказана е помощ на 71 по-
страдали.

♦• Сключено споразумение между 
БЧК и сдружение „Клуб Активна 
сигурност” за осигуряване на въз-
душен транспорт. 

♦• Централен денонощен пост в Со-
фия – 24 часова връзка с единната 
европейска система за спешни и 
аварийни обаждания 112. 

♦♦ Учебна дейност:
♦• Курсове за стажант-планински 

спасители - зимен и летен - 23 
стажанти;

♦• Курсове за планински спасители - 
зимен и летен - 33 спасители;

♦• Курсове на лекарите – планински 
спасители – зимен и летен - 38 
участника;

♦• Курс “Работа в трудни терени” - 

Планинско спасяване
23 участника;

♦• Курс „Работа на скали” – 26 участ-
ника;

♦• Обучени планински спасители за 
спасяване с хеликоптер – 4 души;

♦• Учебно-тренировъчни курсове със 
спасителни кучета:
♦- за лавинна подготовка за на-

чинаещи - 17 участници, 13 
кучета;

♦- за лавинна подготовка - 23 
участници, 17 кучета;

♦- за работа в условия на бед-
ствия и търсене на изгубени в 
планината – 26 участници, 21 
кучета.

♦• Републикански летен преглед - 120 
участника.

♦♦ Профилактична дейност:
♦• Активни контакти с централните 

и с регионалните медии - 1 953 
предавания и публикации. 

♦• Ежедневно актуализиране на интер-
нет страницата на ПСС (http://pss.
bg) с информация за оперативната 
обстановка в планините, със съве-
ти, препоръки и др. 

♦• Различни видове “Планинска здрав-
на застраховка”.
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През 2014 г. ВСС на БЧК отбеляза юби-
лей от създаването си и издаде алманах 
„50 години Водноспасителна служба”.
♦♦ Превенция на водния травматизъм:

♦• Програми по превенция на водния 
травматизъм – обучени 83 117 деца:
♦- „Водноспасителен минимум” – 

79 191;
♦- „Приятели с водата” – 3 276;
♦- „Дръж под око” – 425;
♦- „Синьо лято” – 225.

♦• Дружества на водните спасители 
– 34 с 1 177 членове;

♦• Национална кръгла маса ”Водната 
безопасност сред децата – парт-
ньорства и перспективи”;

♦• Издадени учебни материали по 
програма ”Приятели с водата”;

♦• Споразумение за партньорство със 
„SPEEDO” и DHL – световни лидери в 
областта на спортните екипировки 
и на логистиката.

♦♦ Обучение на водноспасителни кадри:
♦• Обучени водни спасители – 1 154 

души (743 - за плувни басейни и 
водни паркове, 399 - за открити 
водни площи и море; 12 – „Старши 
спасител”);

♦• Обучени в квалификационна степен 
“Млад спасител” – 25 младежи;

♦• Заверени лични талони на спаси-
тели – 3 910;

♦• Обучени 700 служители на МВР;
♦• Подпомагане на Румънския ЧК за съз-

даване на водноспасителни звена.
♦♦ Методическа помощ и осъществяване 

на водноспасителна дейност:
♦• Сключени договори за обезопасява-

не на 17 морски плажа, 18 плувни 
басейна и 4 водни парка;

♦• Извършени спасителни акции – 4 806; 
♦• Научно-практическа конференция 

по водно спасяване – БЧК - Варна.
♦♦ Международна и спортно-състеза-

телна дейност.
♦• 3 национални турнира по водно спа-

сяване - „Децата спасяват” - Стара 
Загора, „Любен Кантарджиев” - В. 
Търново, „Млад спасител” - Варна.

♦• Проект за развитие на капацитет 
на Македонския ЧК, финансиран от 
МВнР на Р България;

♦♦ Участие в:
♦• Световно първенство по водно 

спасяване за мъже и жени, Франция;
♦• среща на Борда на директорите 

на ILSE, Виена, Австрия;
♦• работни срещи на комисиите към 

федерацията (ILSE);

Водноспасителна дейност
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Организационно развитие:
♦♦ 390 клуба на БМЧК в 28 области на стра-

ната, 5 393 членове и 2 230 доброволци;
♦♦ Над 6 000 обучени членове и доброволци;
♦♦ “Лятна академия за доброволци 2014”.

Първа помощ, психосоциална подкрепа и 
младежки аварийни екипи (МАЕ):
♦♦ 20 МАЕ с 340 членове и над 180 акции и 

демонстрации;
♦♦ Участие на МАЕ в подпомагане на 

бедстващото население по време на 
наводненията в страната; 

♦♦ Национално състезание на МАЕ;
♦♦ Над 1 000 доброволци, обучени по първа 

долекарска помощ и 580 по оказване на 
първа психологична помощ и психосо-
циална подкрепа;

♦♦ 266 ученически екипа по първа помощ 
(УЕПП) с 1 311 членове в цялата страна;

♦♦ Национално обучение по първа долекар-
ска помощ, първа психологична помощ 
и психосоциална подкрепа – „Зимна 
академия за доброволци 2014”.

Проекти:
♦♦ „Социална програма за предоставяне на 

услуги и подкрепа на деца и млади хора, 
напускащи социалните институции”, 
подкрепен от фондация „Велукс” и 
МФЧК/ЧП с 2 основни компонента:

Български младежки Червен кръст
♦• Консултативен център по приемна 

грижа – информационна кампания 
в 88 общини на 25 области с учас-
тието на над 740 доброволци и в 
партньорство с 89 НПО и инсти-
туции. Достигнати 30 000 души. 
Обучени 168 кандидат-приемни и 
приемни родители. Организирани 
ателиета и детски празници за 250 
деца от приемни семейства.

♦• Наблюдавано жилище за младежи, 
напускащи социални институции 
„Шарената къща” – 28 души, 
преминали през социалната услуга. 

♦♦ „Партньори за социална промяна”, с под-
крепата на фондация „Велукс” и Датски 
Червен кръст с 4 основни компонента:
♦• Механизъм за финансиране на малки 

проекти – 18 проекта в 16 области;
♦• Ателиета по психосоциална подкрепа 

в училище – достигнати 5 713 деца;
♦• Летни лагери за 89 деца със 

специални образователни потреб-
ности, от социални услуги на БЧК 
и деца-бежанци;

♦• Център за обществена подкрепа в 
Созопол – 35 деца.

Социални дейности:
♦♦ Кампания „Деца помагат на деца” – 

достигнати 2 175 деца;
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♦♦ Благотворителни фондонабирателни кам-
пании за пострадалите от наводнения-
та в страната – набрани над 23 000 лв.;

♦♦ 518 посещения при 7 056 деца и възрастни 
в специализирани институции;

♦♦ Посещения на детски отделения в бол-
ници – коледни подаръци за 2 000 деца;

♦♦ Занимания с деца в центровете за 
бежанци и търсещи убежище.

♦♦ Социални услуги за деца: 
♦• Приют за безнадзорни деца в Русе 

– преминали 50 деца; 
♦• Център за работа с деца на улица-

та в Русе – 27 деца;
♦• Център за настаняване от семеен 

тип в Пазарджик – 16 деца; 
♦• Център за работа с деца на улица-

та в Пазарджик – 54 деца; 
♦• Център за обществена подкрепа в 

Добрич – 44 деца.
Здравна просвета:
♦♦ Превенция на сексуално рисково поведе-

ние, ХИВ/СПИН и репродуктивно здраве 
– информационни кампании, презентации  
в училища  и  обучения  за  доброволци – 
56 470 достигнати младежи;

♦♦ Превенция на ХИВ/СПИН сред инжек-
ционно употребяващи наркотици със 
средства от Програма „Превенция 
и контрол на ХИВ/СПИН” към МЗ - 2 
центъра в Русе и Кюстендил;

♦♦ Превенция на зависимости – информа-
ционни кампании и презентации в 
училища за над  40 350 младежи;

♦♦ Здравословно хранене и здравословен 
начин на живот – информационни 
кампании, презентации в училища и 
обучения за доброволци – достигнати 
8 774 деца и младежи.

Промоция на хуманитарните ценности 
- информационни кампании, презентации в 
училища и обучения за 4 013 души. 
Програма „Въведение в хуманитарното 
право” на МКЧК – обучени 150 доброволци.
Международна дейност:
♦♦ Член на БМЧК в Европейски младежки 

координационен комитет; 
♦♦ Член на БМЧК в управителния съвет на 

Европейската мрежа за психосоциална 
подкрепа; 

♦♦ Участие в работна група на МФЧК/ЧП 
за разработване на Глобален наръчник 
по младежко лидерство;

♦♦ Участие в Европейската младежка сре-
ща за сътрудничество, Европейската 
младежка конференция и Европейската 
регионална конференция на ЧК/ЧП;

♦♦ Участие в международната младежка 
„Академия за лидери” на Датски ЧК, 
„Международен лагер за обучение 
и приятелство”, организиран от 
Австрийски младежки ЧК и др. 
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Българският Червен кръст сътруд-
ничи ефективно с МФЧК/ЧП, МКЧК, Ев-
ропейския офис на ЧК, МФЧК - Зона Европа, 
национални дружества на ЧК/ЧП, МВнР, 
дипломатически представителства и др.

♦♦ Участие на БЧК в официални форуми 
на движението:
♦• Девета Европейска регионална кон-

ференция във Флоренция, Италия;
♦• 21-а Европейска младежка среща 

за сътрудничество, където пред-
седателят на БМЧК е избран за 
член на Европейския младежки 
координационен комитет;

♦• БЧК – единственото национално 
дружество, представляващо Цен-
трална и Източна Европа в Рефе-
рентната група към Процеса на 
консултации за подобряване на 
координацията в Движението на 
ЧК и ЧП; 

♦• 3-та Виенска конференция за хума-
нитарните последици на ядрените 
оръжия;

♦• Заседание на Работна група към 
ООН по въпросите на застарява-
нето;

♦• Над 250 представители на БЧК са 
участвали в различни международ-

Международно сътрудничество
ни прояви. БЧК е бил домакин на 
над 55 посещения на международни 
партньори.

♦♦ Международни партньорски проекти 
- 32 проекта с донорско финансиране, от 
които 17 с международно финансиране;

♦♦ Проекти, реализирани с подкрепа от 
Офиса за хуманитарна помощ на ЕС:
♦• Европейска кампания „Устойчивост 

при бедствия”;
♦• Prepare to Respond II, доброволец на 

БЧК в мисия в Грузия;
♦• „Информирани и устойчиви” за 

адекватна подготовка на общ-
ностите при бедствия;

♦• „PrepAge”, за подобряване на бед-
ствената готовност на хората 
от третата възраст.

♦♦ Участие в европейски и червенокръстки 
мрежи - БЧК членува в 11 мрежи и/или 
платформи - ESP, ENDOV, ILSE, AGE, 
FAEEN, ENPS, IKAR, EFPG, ELSG, BPID, 
EPSG;

♦♦ Членство в Българската Платформа 
на НПО за международно развитие;

♦♦ Договори за сътрудничество и 
споразумения в области от взаимен 
интерес с 24 национални дружества на 
ЧК/ЧП. 18 областни организации на БЧК 
развиват сътрудничество с клонове 
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на други национални дружества;
♦♦ Международно подпомагане от 

страна на БЧК:
♦• Финансова подкрепа на международ-

ния апел на МФЧК/ЧП за пострадали-
те от вътрешния конфликт в Ирак;

♦• Изпратена хуманитарна помощ 
за пострадалите от наводнения в 
Сърбия и Босна и Херцеговина;

♦• Две международни мисии в Украйна, 
като делегати на МФЧК/ЧП;

♦• Две мисии в Грузия, като делегати 
на МФЧК/ЧП и Австрийския ЧК.

♦♦ Служба “Издирвания”:
♦• Възстановяване и поддържане на 

контакт между членове на разде-
лени семейства - бежанци, мигран-
ти и потърсили закрила;

♦• Домакинство на Годишна среща 
на службите по издирване на 32 
европейски НД, МКЧК, МФЧК/ЧП и 
наблюдатели от НД на Австралия, 
Канада, САЩ и Нова Зеландия;

♦• Проведе 3 обучения по възстановя-
ване на семейни връзки в Перник, 
Монтана и Видин по проект „Под-
готвени заедно за БАК;

♦• 206 нови случая за издирване на ли-
ца, загубили контакт вследствие 
на военни конфликти и миграция;

♦• 24 обучени служители за дейност по 
възстановяване на семейни връзки 
от 24 областни организации.

♦♦ Популяризиране на международното 
хуманитарно право и червенокръст-
ките принципи:
♦• Кампания на МКЧК за всеобщо 

ратифициране на Договора за 
търговията с оръжия;

♦• Кампанията на Движението за 
забрана на употребата на ядрени 
оръжия;

♦• Обучение на студенти от висши 
военни училища и на представители 
на правоохранителните служби;

♦• 2 семинара по МХП за студенти.
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♦♦ Връзки с обществеността:
♦• Медийно отразяване – 17 153 пуб-

ликации и предавания;
♦• Интернет страница на БЧК – 232 458 

посещения;
♦• Фейсбук страница на БЧК – близо 

8000 потребители;
♦• Фейсбук страница на програма “То-

пъл обяд” – близо 2000 потребители.
♦♦ Медиен форум за нагласите в об-

ществото към бежанците и тяхната 
интеграция;

♦♦ Издания на БЧК:
♦• седмичен електронен бюлетин - 47 бр.;
♦• „Факти и цифри” 2013;
♦• „10 години програма Топъл обяд”;
♦• „Милосърдните сестри на БЧК”.

♦♦ ХV международен фестивал на черве-
нокръстките и здравни филми;

♦♦ Набиране на средства за хумани-
тарни каузи:
♦• Национална кампания в подкрепа на 

пострадалите от наводненията в 
страната – набрани 2 148 703 лв. 

♦• Кампания за пострадалите от на-
водненията в Западните Балкани 
– 31 285 лв.

Връзки с обществеността, маркетинг, 
фондонабиране и издателска дейност

♦• Кампания в подкрепа на бежанците 
- 21 167 лв.

♦• Фонд за подпомагане на постра-
дали при бедствия, аварии и ката-
строфи - 15 535 лв. 

♦• Програма „Топъл обяд” – набрани 
138 100 лв., 1 537 деца в 26 
области на страната получаваха 
безплатна храна в училище;

♦• Национален дарителски фонд за под-
помагане на деца, пострадали при 
ПТП – с 41 973 лв. са подпомогнати 
80 деца от цялата страна;

♦• Фонд за творческо развитие на 
деца и младежи със специфични 
нужди - 3 592 лв. 

♦• Фонд „Милосърдие” - набрани 60 756 
лв., подпомогнати 283 души. 
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Национален учебно-логистичен център – Лозен
Специализирано учебно заведение, ли-

цензирано от НАПОО за обучение по следни-
те професии и специалности: „Сътрудник 
социални дейности”,  „Домашен помощник, 
болногледач и санитар”,  „Социална работа 
с деца и семейства в риск”,  „Помощник-
възпитател”, „Детегледач”, „Спасител при 
бедствия, аварии и катастрофи” и др. Удо-
стоверенията за професионална квалифи-
кация са валидни за всички страни от ЕС 
и Швейцария. 

НУЛЦ на БЧК провежда обучение по първа 
долекарска помощ на работното място, 
на родители, учители и възпитатели и др. 
Удостоверенията се признават във всички 
европейски страни и са валидни 5 години.

В НУЛЦ - Лозен функционира и служба по 
трудова медицина и се провеждат обучения 
по превенция и подготовка за действия при 
бедствия.

Центърът разполага със съвременно 
оборудвани учебни зали, с хотелска база, 
ресторант, спортно-развлекателни съоръ-
жения и оборудвани терени за провеждане 
на мероприятия на открито.

Национален учебен център – Созопол
Центърът е специализирана база за 

професионално обучение на водни спа-

Учебни бази
сители и разполага с оборудвани зали за 
провеждане на обучения, фирмени меро-
приятия и конференции. 

НУЦ на БЧК е разположен на брега на 
морето и през летните месеци към него 
функционира хотел, категория две звезди. 
Всички стаи и апартаменти са с изглед 
към морето, оборудвани са с климатик, 
хладилник, Wi-Fi и кабелна телевизия.

Национален учебен център – Боровец
Центърът е специализирана база за 

професионално обучение на планински 
спасители, категоризиран с 3 еделвайса. 
Разположен е на 300 метра от кабинковата 
въжена линия, непосредствено до ски-пис-
тите. Разполага с 10 стаи и 2 апартамента, 
оборудвани с TV и интернет, ресторант, 
лоби бар, сауна, ски гардероб.
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Финансова дейност

Във връзка със специфичния статут 
на БЧК като неправителствена организа-
ция, подкрепяща държавата в хумани-
тарната област и изпълняваща конкретни 
ангажименти, разписани в Закона за Българ-
ския Червен кръст, както и в изпълнение 
на Женевските конвенции, организацията 
получава помощ под формата на субсидия 
от държавния бюджет. 

Субсидията се изразходва за повиша-
ване капацитета на организацията и 
поддържане на постоянна готовност за 
работа при ситуации на бедствия, аварии и 
катастрофи; възстановяване и натрупване 
на резерв от имущество за подпомагане 
на населението при БАК; предотвратяване 
и оказване на помощ при нещастни случаи 
в планините и водните площи; обучение 
на спасителите в умения за оказване на 
долекарска помощ;  провеждане на социал-

но-помощна дейност сред възрастни, мла-
дежи и деца; набиране и разпределение 
на хуманитарни помощи; повишаване 
на здравната култура на населението, 
ограничаване и предотвратяване на со-
циално значими заболявания, обучение на 
населението за оказване на първа помощ, 
подпомагане и утвърждаване на безвъз-
мездното кръводаряване, превенция на 
пътнотранспортния травматизъм; подпо-
магане на уязвими мигранти и лица, търсещи 
и/или получили международна закрила;  
пропагандиране целите и задачите на меж-
дународното Червенокръстко движение и 
на БЧК, съдействие за изучаването, раз-
пространението и спазването на нормите 
на международното хуманитарно право; из-
дирване членове на семейства, разделени в 
резултат на войни, въоръжени конфликти и 
природни бедствия.

4 898 хил. лв. 

4 409 хил. лв. 

20 хил. лв. 

8 142 хил. лв.  

634 хил. лв. 

2 656 хил. лв. 
153 хил. лв. 277 хил. лв.  

Размер на източниците за финансиране на дейността за 2014 г.: 

Субсидия от държавния бюджет 

Приходи по програми 

Целеви финансирания 

Собствени приходи (стопанска дейност) 

Дарения 

Фондонабирателни кампании 

Членски внос 

Други 

Източници за финансиране на дейностите през 2014 г.
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