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Преди няколко дни най-висшият форум на 
Българския Червен кръст – Общото събрание, 
прие отчета за извършеното от доброволците 
и служителите на организацията през 2015 г. 
Равносметката показа, че БЧК е реализирала 
успешно своите дейности в подкрепа на най-
уязвимите и е лобирала пред институциите 
за техните права. Броят на членовете на 
организацията е 147 400 души, а доброволците 
са 18 165 души, 58% от които са младежи.

През изминалата година БЧК осъществи 
хуманитарно подпомагане на 62 751 уязвими 
лица и на 452 социални и здравни институции, 8 108 социално слаби лица се възползваха от 
социалните ни услуги, 600 възрастни с хронични заболявания и трайни увреждания са получавали 
интегрирани здравно-социални услуги в домовете си. Обучени по първа помощ са 67 331 кандидат-
водачи на МПС, учители, родители и детегледачи, служители на фирми. Хуманитарна помощ 
получиха и 14 000 лица, търсещи закрила, бежанци и уязвими мигранти. 

Повишени бяха готовността и капацитетът на организацията за реакция при бедствия и 
кризисни ситуации, за да продължим да бъдем компетентен и сигурен партньор на държавата. 
Подпомогнати бяха над 4 000 бедстващи. Планинските спасители на БЧК оказаха помощ на 1 837 
души, а 3 838 души получиха животоспасяваща помощ от нашите водни спасители.

Едно от значимите събития през 2015 г. бе възстановяването след 23-годишно прекъсване на 
Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми във Варна. 

През 2016 младежката червенокръстка организация навършва 95 години и все по-стабилно се 
утвърждава като най-стойностната алтернатива пред младите хора. БМЧК предостави социални 
услуги за 10 417 деца и възрастни в цялата страна. На 17 деца и младежи със специални потребности 
бяха отпуснати стипендии за развитие на творческите им способности; през Наблюдаваното 
жилище за младежи, напускащи социални институции „Шарената къща” преминаха 25 младежи; 
а за 1 650 социално слаби деца от цялата страна бе осигурен безплатен обяд в училище. При 
превенцията на рисково сексуално поведение и ХИВ/СПИН бяха обхванати над 56 500 младежи, а по 
превенция на зависимости - над 15 200.

Това са само част от фактите и цифрите за дейността на БЧК през 2015 г. Те са неопровержимо 
доказателство за приноса на хилядите червенокръстки дейци, доброволци, служители и членове 
за подкрепата, която получават уязвимите и пострадалите хора. Признателни сме към всички 
тях за упорития труд и всеотдайност, както и към многобройните ни партньори и дарители за 
безценната подкрепа.

 Пожелаваме си 2016 г. да е още по-плодотворна и успешна за „къщата на доброто” – Българския 
Червен кръст.

маг. фарм. Христо Григоров, д-р х.к.    проф. д-р Красимир Гигов
Председател       Генерален директор
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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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♦♦ Брой на членовете – 147 400; 
♦♦ Обхват на членове спрямо населението 

– 2,05%;
♦♦ Брой на доброволците – 18 165; 
♦♦ Дружества – 2 855;
♦♦ Общински организации – 267;
♦♦ Областни организации – 28;
♦♦ Междинна оценка на Стратегия на БЧК 

до 2020 г. – установено постигането 
на очакваните резултати до средата 
на периода – 93% изпълнение на мерки-
те, в съответствие с промяната на 
външната среда;

♦♦ Отчетна кампания на БЧК 2015/2016;
♦♦ Прилаган системен подход за 

наблюдение и оценка на състоянието 
и дейността на областните органи-
зации по отношение поддържане 
на постигнатите червенокръстки 
стандарти за “добре функциониращо 
национално дружество” – 7 оценени 
областни червенокръстки организа-
ции (Добрич, Шумен, Бургас, Разград, 
Плевен, Пазарджик и Пловдив);

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

♦♦ Системно вътрешно обучение и ква-

Организационна дейност
лификация – 14 160 души обучени 
през годината (4 624 членове и 9 536 
доброволци); 

♦♦ Хранителна банка – мобилизиране 
на местен ресурс – подпомогнати 
951 семейства, над 5 000 души в 15 
области;  дарени  храни на стойност 
93 176 лв.;

♦♦ Проекти в различни направления на 
дейност – 278 успешни реализации в 
общности на национално, областно, 
общинско или местно ниво;

♦♦ Доброволчество – 58% от доброволци-
те са млади хора на възраст под 35 г.:
♦• Въведен съвременен доброволчески 

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 доброволчеството;

♦• Апробирана на областно ниво 
електронна система за управление 
на доброволци;

♦• Създадена и внедрена Концепция 
на БЧК за работа със спонтанни 
доброволци в кризисни ситуации.
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Българският Червен кръст в изпълне-
ние на своята хуманна мисия реализира 
дейности, свързани с намаляване уязви-
мостта и социалното изключване на 
най-нуждаещите се в нашата страна 
с цел подобряване качеството им на 
живот. Наред с това се предоставят 
услуги и се провеждат кампании, 
свързани с опазване живота и здравето 
на хората, чрез подобряване на тяхната 
здравна култура и умения.

Първа долекарска помощ
♦♦ Програмите на БЧК за обучение по 

първа долекарска помощ на различ-
ни групи от населението са с евро-
пейски сертификат. Обучени 67 331 
кандидат-водачи на МПС, учители, 
родители и детегледачи на деца до 8 
годишна възраст, служители на фирми 
и ведомства;

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

подпомагане на деца, пострадали 
при ПТП – подпомогнати семей-
ствата на 78 деца;

♦• 29 открити урока по пътна безопас-
ност за 579 деца от 1 до 4 клас; 

Социално-здравни дейности
♦• 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.

Промоция на здравето
♦♦ 2 693 здравно-просветни инициативи; 
♦♦ Промоция на доброволното и безвъз-

мездно кръводаряване – 293 промоции, 
осигурени 5 048 кръводарители;

♦♦ Телефон  на  доверието  –  София  
(02 492 30 30) и Ямбол (046 66 29 
04) – извършени 4 849 психосоциални 
консултации; 

♦♦ Превенция на социално-значими забо-
лявания - СПИН, туберкулоза, хепатит, 
полиомиелит, рак на маточната шийка 
и др. 
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♦♦ 83 клуба на здравето на БЧК – 
утвърдени звена за здравна просвета.

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

Социални дейности 
♦♦ Хуманитарно подпомагане – 62 751 лица 

и 452 социални и лечебни заведения; 
♦♦ Парично подпомагане - 245 уязвими 

лица с общо 53 733 лв.

Социални услуги 
♦♦ Лиценз за 14 вида, 10 от които за въз-

растни хора; 
♦♦ Общо   обслужени   възрастни   лица  

–  8 108; 
♦♦ 8 Центъра „Домашни грижи” - 600 въз-

растни хора с хронични заболявания и 
трайни увреждания редовно получават 
интегрирани здравно-социални услуги 
в техните домове; 28 425 посещения 
на мед. сестри и 44 677 - на домашни 
помощници. Центровете „Домашни 
грижи” във Враца, Бяла Слатина, 
Оряхово и Криводол осъществяват 
дейността си по проект, финансиран 
от Швейцарската агенция за сътрудни-
чество и развитие и в партньорство с 
МЗ, МТСП и Швейцарски Червен кръст;

♦♦ 6 безплатни трапезарии за 647 уязвими 
лица;

♦♦ 5 гарови служби за лица с ограничена 
мобилност – предоставени 9 421 услу-
ги на 1 891 души;

♦♦ Дневни центрове за възрастни, со-
циални магазини, социални приемни, об-
ществен социален патронаж, бюра за 
социални услуги, домашни помощници, 
социални асистенти:
♦• Дом за стари хора и Хоспис „Червен 

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

♦• Подкрепа на бездомни лица – 
обгрижени 334 души в 11 области 
на страната.

♦• 13 социални приемни на БЧК – в 
областите Варна, Пловдив, Смолян 
и Силистра с 2 602 обслужени 
уязвими лица.

♦♦ Проекти за възрастни хора - насочени 
към социално включване, солидарност 
между поколенията и обмяна на опит 
и добри практики - “Повишаване ин-
формираността на обществото по 
проблемите на възрастните хора и 
защита на техните права” – 7 области 
в страната, 73 инициативни групи с 
494 активни доброволци. 
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♦♦ Хуманитарно подпомагане – оказана 
помощ на близо 14 000 души в 6-те 
центъра на Държавната агенция за 
бежанците при МС и над 1 000 – на 
външни адреси от Сирия, Афганистан, 
Ирак, Пакистан, Камерун, Сомалия и др.

♦♦ Предоставени услуги:
♦• подпомагане на настанените в 

центровете с хранителни пакети, 
лекарства, хигиенни материали, 
адаптирано бебешко мляко, пам-
перси и други; 

♦• социални консултации;
♦• съдействие за достъп до медицински 

грижи, социално подпомагане, пазара 
на труда, жилищно настаняване;

♦• курсове по български език;
♦• подпомагане образованието на 

децата;
♦• хуманитарна помощ;
♦• консултации за доброволно връща-

не в страната на произход;
♦• съдействие на бежански и миг-

рантски общности за запазване 
тяхната култура и традиции.

♦♦ Превенция на социално значими заболя-
вания – в т.ч. туберкулоза – 1 417 
обхванати бежанци;

♦♦ 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 
мигрантските общности;

♦♦ Проведени 8 курса по български език, 
посетени от 121 бежанци;

♦♦ 11 открити урока по толерантност в 
средните училища, СУ и НВУ;

♦♦ Над 1 000 лица са обслужени от двата 
интеграционно-информационни центъ-
ра за бежанци в София и Хасково; 

♦♦ Социална медиация, финансирана от 
Европейски бежански фонд – 1 374 тър-
сещи закрила лица;

♦♦ Съвместно с БМЧК организиране на 
летен лагер за деца бежанци с цел изу-
чаване на български език;

♦♦ Проведени 25 информационни сесии, 
относно правата и задълженията на 
лицата, потърсили и получили закрила 
в България;

♦♦ 21 обучения на експерти от държавни 
институции и местна власт;

♦♦ 4 обучения за социални работници;
♦♦ Партньори – ВКБООН, ДАБ при МС, 

МЗ, МВР – ГД “Гранична полиция” и 
дирекция “Миграция”, МТСП, АСП, АЗ, 
МОН, Български съвет за бежанци 
и мигранти, БХК, Асоциация за 
интеграция на бежанци и мигранти, 
Каритас – България.
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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) – 29 души;

♦• Доброволни екипи за работа при 
бедствия, аварии и катастрофи 
(ДЕРБАК)  – 25 екипа с 384 членове;

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

♦• 16 звена за действие при навод-
нение към доброволните екипи за 
работа при БАК – 112 членове;

♦• 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;

♦• 76 доброволци – професионални 
психолози, обучени за оказване 
на първа психологична помощ 
и психосоциална подкрепа при 

Мениджмънт на бедствията
бедствия;

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

Русе, Добрич, Бургас и Капитан 
Андреево;

♦• Към областните организации на 
БЧК е изграден минимален бед-
ствен резерв за незабавно подпо-
магане на нуждаещи се;

♦• Изградена радиомрежа за алтерна-
тивна връзка при бедствие меж-
ду Националния съвет и меж-
дуобластните складови бази. 

♦♦ Превенция на риска:
♦• Проведени тренировъчни учения 

на ДЕРБАК – 128 на национално и 
областно ниво;

♦• Проведени 110 обучения на ДЕРБАК, 
с 424 обучени членове;

♦• Участие в обучения, мисии, семи-
нари, учения и курсове, орга-
низирани от МФЧК/ЧП и други 
национални дружества – в Гърция, 
Италия, Беларус и Румъния.

♦♦ Оказване на помощ и подпомагане на 
пострадали при бедствия:
♦• Директно подпомогнати над 4000 

пострадали в областите Русе, 
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Силистра, Добрич, Варна, Шумен, 
Търговище, Бургас, Стара Загора и 
Кърджали. В екипите се включиха 
над 160 доброволци и щатни слу-
жители на БЧК, които оказаха 
подкрепа и помощ на пострадалото 
население.

♦• БЧК предостави имущество за не-
забавно подпомагане на пострада-
лите от бедствения резерв на 
организацията – над 27 400 литра 
вода, 422 одеяла, 332 чаршафи, 172 
матраци, хигиенни материали и 
др. На евакуираните вследствие 
на наводненията е предоставяна 
и храна.

♦• В следствие на ниските темпера-
тури и силните снеговалежи в 
продължение на 20 дни БЧК осигуря-
ваше топъл обяд и сандвичи на 

нуждаещите се в Русе, а БЧК 
– Кърджали предостави 1 100 л. 
минерална вода на 10 социални 
заведения в областта и на МБАЛ-
Ардино.

♦• По време на горещините през 
юли и август в много области 
на страната бяха организирани 
пунктове за подпомагане на 
уязвими граждани бяха раздадени 
над 2 000 бутилки минерална 
вода.

♦♦ Представители на БЧК активно 
участваха на експертно ниво в 
работата на 10 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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Спасителна дейност:
♦♦ 526 доброволни и 43 щатни планински 

спасители, организирани в 32 спаси-
телни отряда;

♦♦ Оказана помощ на 1 878 души, от 
които 1 782 на ски писта, като 70% 
са откарани в болница с тежки 
увреждания; 

♦♦ Проведени 96 спасителни акции във 
високите части на планината с учас-
тието на 713 планински спасители; 

♦♦ 5 акции са осъществени с помощта 
на хеликоптер благодарение на спора-
зумение между БЧК и сдружение „Клуб 
Активна сигурност” за осигуряване на 
въздушен транспорт. 

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

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

тели – зимен и летен – 57 стажанти;
♦♦ Курсове за планински спасители – зи-

мен и летен – 22 спасители;
♦♦ Курсове на лекарите – планински спаси-

тели – зимен и летен – 38 участници;
♦♦ “Работа в трудни терени” – 18 души;

Планинско спасяване
♦♦ „Работа при лавинни нещастия” – 16 

спасители;
♦♦ Обучени планински спасители за спася-

ване с хеликоптер от въздуха – 2 души;
♦♦ Учебно-тренировъчни курсове със 

спасителни кучета:
♦• лавинна подготовка за начинаещи 

– 17 души, 13 кучета;
♦• лавинна подготовка - 23 спасители, 

17 кучета;
♦• работа в условия на бедствия и 

търсене на изгубени в планината 
– 26 участници, 21 кучета.

♦♦ Републикански зимен преглед – 96 души.

Профилактична дейност:
♦♦ Активни контакти с централните и 

с регионалните медии. Осъществени 
повече от 4 900 предавания и публика-
ции. 

♦♦ Ежедневно актуализиране на интер-
нет страницата www.pss-bg.bg с 
информация за оперативната, вклю-
чително лавинната обстановка в 
планините, със съвети, препоръки и 
друга полезна информация. 

♦♦ Различни видове “Планинска здравна 
застраховка” като продукт на 
големите застрахователни компании.
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Превенция на водния травматизъм:
♦♦ Програми по превенция на водния 

травматизъм:
♦• „Водноспасителен минимум” – 

57 867;
♦• „Приятели с водата” – 4 161;
♦• „Дръж под око” – 132;
♦• „Синьо лято” – 357.

♦♦ Проведени са 71 методически обучения; 
♦♦ Дружества на водните спасители – 34 

с 1 218 членове;
♦♦ Издадено ново помагало „Наръчник за 

родителя за водната безопасност” по 
програмата „Дръж под око”;

♦♦ Тристранно споразумение за парт-
ньорство със „SPEEDO” и DHL.

Обучение на водноспасителни кадри:
♦♦ Обучени водни спасители – 1 169 

души (753 – за плувни басейни и водни 
паркове, 396 – за открити водни площи 
и море; 15 – „Старши спасител”; 5 – 
„Инструктор”) и “Млад спасител” – 25 
младежи;

♦♦ Заверени лични талони на спасители – 
3 675 (2 036 за басейн и 1 639 за море);

♦♦ Обучение на доброволци от Румънския 
ЧК за създаването на водноспасителни 
звена.

Методическа помощ и осъществяване 
на водноспасителна дейност:
♦♦ Сключени договори за обезопасяване 

на 20 морски плажа, 30 плувни басейна 
и 1 воден парк;

♦♦ Извършени спасителни акции – 3 383;
♦♦ Научно-практическа конференция по 

водно спасяване – БЧК-Варна.

Международна и спортно-състезателна 
дейност:
♦♦ Разработена и одобрена от НС на БЧК 

”Програма за развитие на спортно-
състезателната дейност, осъщест-
вявана от БЧК 2015-2018 г.”

♦♦ 4 национални турнира по водно спася-
ване с 572 състезателя – „Децата 
спасяват” – Стара Загора, „Любен 
Кантарджиев” – В. Търново, „Млад 
спасител” – Варна, Състезание по 
плуване и водно спасяване – В. Търново;

♦♦ 26 деца призьори участваха в спортен 
лагер „Спасител на бъдещето”.

Участие в:
♦♦ среща на Борда на директорите на 

ILSE и ILS;
♦♦ работни срещи на комисиите към 

федерацията (ILSE).

Водноспасителна дейност
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Организационно развитие:
♦♦ 312 клуба на БМЧК в 28 области на 

страната, 5 288 членове и 2 209 
доброволци;

♦♦ Над 3 800 обучени членове и доброволци;
♦♦ Национален летен лагер „Академия за 

доброволци 2015”.
Първа помощ, психосоциална подкрепа и 
младежки аварийни екипи (МАЕ):
♦♦ 20 МАЕ с 365 членове и над 180 акции и 

демонстрации;
♦♦ Участие на МАЕ в подпомагане на 

бедстващо население; 
♦♦ Над 1 000 доброволци, обучени по първа 

долекарска помощ и 250 по оказване на 
първа психологична помощ и психосо-
циална подкрепа;

♦♦ 358 ученически екипа по първа помощ 
(УЕПП) с 1 514 членове в цялата страна;

♦♦ Национално състезание на УЕПП;
♦♦ Национално обучение по първа долекар-

ска помощ, първа психологична помощ 
и психосоциална подкрепа – „Зимна 
академия за доброволци 2015”.

Проекти:
♦♦ 710 посещения в специализирани ин-

ституции и социални услуги за де-
ца и възрастни в цялата страна – 
достигнати 10 417 деца и възрастни;

Български младежки Червен кръст
♦♦ Фонд за насърчаване и развитие на 

творческите способности на деца и 
младежи със специални образователни 
потребности и нисък социален статус 
– 17 стипендианти;

♦♦ Социални услуги за деца и младежи:
♦• Наблюдавано жилище за младежи, 

напускащи социални институции 
„Шарената къща” в София – преми-
нали 25 младежи;

♦• Приют за безнадзорни деца в Русе 
– 60 деца; 

♦• Център за работа с деца на ули-
цата в Русе – 41 деца;

♦• Център за настаняване от семеен 
тип в Пазарджик – 16 деца; 

♦• Център за работа с деца на ули-
цата в Пазарджик – 37 деца; 

♦• Център за обществена подкрепа 
на деца и семейства в Добрич – 43 
деца.

♦♦ Раздадени за Коледа 5 800 хранителни 
пакета за деца в тежко социално поло-
жение;

♦♦ Коледни подаръци за хоспитализирани 
деца в цялата страна; 

♦♦ Традиционни кампании „Деца помагат 
на деца”.

♦♦ Програма „Партньори за социална 
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промяна”, с подкрепата на фондация 
„Велукс” и Датски Червен кръст:
♦• Механизъм за финансиране на малки 

проекти – финансирани 24 проекта 
в 15 области на страната;

♦• Ателиета по психосоциална под-
крепа в училище с достигнати 
6677 ученика;

♦• Летни лагери за деца-бежанци, 
деца със специални образователни 
потребности и деца от социални 
услуги на БЧК – общо 90 деца.

Здравна просвета:
♦♦ Промотиране на репродуктивното 

здраве и превенция на рисковото 
сексуално поведение и ХИВ/СПИН –
информационни кампании, обучения за 
доброволци и презентации в училища 
за над 56 500 младежи;

♦♦ Превенция на ХИВ/СПИН сред инжек-
ционно употребяващи наркотици – 2  
центъра за работа със зависими в Ру-
се и Кюстендил;

♦♦ Превенция на зависимости – инфор-
мационни кампании и презентации в 
училища за над 15 200 младежи;

♦♦ Насърчаване на здравословното хране-
не и здравословния начин на живот – 
информационни кампании, обучения за 
доброволци и презентации в училище 
за 10 245 деца и младежи;

♦♦ Спечелена голямата награда на 
Европейската младежка мрежа за 
видео, промотиращо здравословния 
начин на живот.

Разпространение на хуманитарните и 
ценности и международно хуманитарно 
право:
♦♦ Програма „Промоция на хуманитарните 

ценности” - информационни кампании, 
презентации в училища и обучения за 
над 9 000 младежи; 

♦♦ Програма „Въведение в хуманитарното 
право” на МКЧК – обучени над 150 
доброволци.

Международна дейност:
♦♦ Член на БМЧК в Европейски младежки 

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

Европейската мрежа за психосоциална 
подкрепа; 

♦♦ Домакин на Годишната среща на Евро-
пейската мрежа за психосоциална под-
крепа; 

♦♦ Участие в Уставните срещи, Съвета 
на делегатите и Международната 
конференция на ЧК и ЧП;

♦♦ Участие в международни младежки лаге-
ри в Дания, Австрия, Финландия и др.;

♦♦ Домакин на „Лятна академия за 
доброволци 2015” с международно 
участие. 
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БЧК ефективно сътрудничи с МФЧК/
ЧП, МКЧК, дружества на ЧК/ЧП, МВнР, 
дипломатически представителства и др.
♦♦ Участие в европейски и червено-

кръстки мрежи – БЧК членува в 15 
международни мрежи и платформи –
ENDOV, ILSE, AGE, FAEEN, ENPS, IKAR, 
ELSG, BPID, EPSG, RedViwo, ERNA, RFL, 
ATN, ECRE, PERCO;

♦♦ Договори за сътрудничество и спо-
разумения с 24 национални дружества 
на ЧК/ЧП. Активно сътрудничество 
с дружествата на Австрийския, 
Германския, Датския, Холандския, 
Швейцарския и Френския Червен 
кръст;

♦♦ 18 областни организации на БЧК 
развиват сътрудничество с клонове на 
други национални дружества. Подписан 
Меморандум за сътрудничество меж-
ду провинция Хънан на Китайския ЧК и 
ОС на БЧК - Велико Търново;

♦♦ Участия в официални форуми и 
събития – 230 представители на БЧК 
са участвали в различни международни 
прояви. БЧК е бил домакин на над 
55 посещения от международни 
партньори: 
♦• Общо събрание на МФЧК/ЧП;

Международно сътрудничество
♦• 32-а Международна конференция 

на ЧК/ЧП;
♦• Съвет на делегатите, на който се 

прие ново лого на Международното 
движение, представляващо всички 
негови компоненти - национални 
дружества, МКЧК и МФЧК/ЧП;

♦• Референтна група за подобряване 
на координацията в Междуна-
родното движение;

♦• Отбелязване на 50 години от прие-
мането на Основните принципи 
на ЧК и ЧП, Виена, Австрия;

♦• XVI Международен фестивал на 
червенокръстки и здравни филми 
във Варна.

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

♦♦ Проекти, изпълнявани с подкрепата на 
Офиса за хуманитарна помощ на ЕС:
♦• Проект “PrepCAP” за подобряване 

на готовността за реакция на 
Украинския и Беларуския ЧК при 
бедствия;

♦• Проект „PrepAge”, за подобряване 
на бедствената готовност на 
хората от третата възраст;

♦• Проект „Информирани и подгот-
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вени” за подобряване на бедстве-
ната готовност на ниво общно-
сти;

♦• Проект „Подготвени заедно за 
БАК”, финансиран от Българо-
швейцарската програма за сът-
рудничество, с изграждане и обу-
чения на ДЕРБАК в областите 
Видин, Монтана и Перник.

♦♦ Международно подпомагане от страна 
на БЧК:
♦• Финансова подкрепа по между-

народния апел на МФЧК/ЧП за 
пострадалите от земетресение-
то в Непал;

♦• Финансова помощ за Таджикския 
Червен полумесец в подкрепа на 
засегнатото от наводненията 
население през юли 2015 г.;

♦• Хуманитарна помощ за Унгария 
за бежанците и търсещите 
убежище, доставена през 
октомври 2015 г.;

♦• Участие на двама представители 
на БЧК като делегати на МФЧК/
ЧП в мисии в Гърция и в Словения.

♦♦ Служба “Издирвания”:
♦• 298 нови случая за издирване на ли-

ца, загубили контакт вследствие 
на военни конфликти и миграция;

♦• Обучени 24 служители от област-

ни организации на БЧК за работа 
по възстановяване на семейните 
връзки.

♦• Участие в: 
♦- Годишна среща на службите 

по издирване на 35 европейски 
дружества, МКЧК, МФЧК/
ЧП и наблюдатели от НД на 
Австралия, Нова Зеландия, 
САЩ, Израел и Швейцария;

♦- Кръгла маса в Скопие, Маке-
дония, на тема „Миграцията – 
новото хуманитарно предиз-
викателство”;

♦- Среща в Регионалния инфор-
мационен център за възстано-
вяване на семейните връзки 
към МКЧК – Белград.

♦♦ Популяризиране на международното 
хуманитарно право и червенокръст-
ките принципи:
♦• Предоставени материали за МХП 

на юридически, журналистически, 
медицински и други факултети 
на висшите учебни заведения в 
София и страната;

♦• Консултативна помощ на нацио-
нални институции с цел оповестя-
ване, прилагане и съблюдаване на 
съществуващите международни 
хуманитарни разпоредби.
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Връзки с обществеността:
♦♦ Медийно отразяване – 17 053 публика-

ции и предавания;
♦♦ Интернет страница на БЧК – 180 104 

посещения;
♦♦ Фейсбук страници на БЧК и на програма 

“Топъл обяд” – над 11 000 потребители 
с над 5 500 000 посещения.

Издания на БЧК:
♦♦ седмичен електронен бюлетин - 46 бр.;
♦♦ „Факти и цифри” 2014.

ХVI международен фестивал на червено-
кръстки и здравни филми, Варна 2015 г. 
– проведен под патронажа на Маргарита 
Попова, вицепрезидент на РБългария.

Набиране на средства за хуманитарни 
каузи:
♦♦ Кампания за пострадалите от земе-

тресението в Непал – 115 052 лв.;
♦♦ Кампания за подпомагане на бежанците 

в България – 34 184 лв.; 
♦♦ Програма „Топъл обяд” – набрани 

146534 лв., 1 649 деца в 26 области на 

Връзки с обществеността, маркетинг, 
фондонабиране и издателска дейност

страната получаваха безплатна храна 
в училище;

♦♦ Национален дарителски фонд за подпо-
магане на деца, пострадали при ПТП – 
с 47 300 лв. са подпомогнати 78 деца 
от цялата страна;

♦♦ Фонд за творческо развитие на деца 
и  младежи  със  специфични  нужди  -       
13 734 лв.;

♦♦ Фонд за подпомагане на пострадали 
при бедствия, аварии и катастрофи - 
13 591 лв.; 

♦♦ Фонд „Милосърдие” - набрани 59 557 
лв., подпомогнати 245 души;

♦♦ Наблюдавано жилище “Шарената къ 
ща” – 14 984 лв. 
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Национален учебно-логистичен център – 
Лозен

Специализирано учебно заведение, 
лицензирано от НАПОО за обучение по 
следните 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. Удостоверенията за професионална 
квалификация 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.

Учебни центрове
Национален учебен център – Созопол

Центърът е специализирана база за 
професионално обучение на водни спа-
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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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: BG37UNCR 7000 1500 5335 32
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

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

ФОНД „МИЛОСЪРДИЕ”
IBAN в BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, София 1000, България

ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА, 
ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ 
ПРОИЗШЕСТВИЯ
IBAN в BGN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33
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

ФОНД 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
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