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П
рез 2007 – първата година на членство на България в Европейския съюз, 
Българският Червен кръст постигна значителна организационна, финансова 
и функционална стабилност, като запази и усъвършенства традиционните 
си подходи и дейности за реализиране на своята мисия и роля на партньор 
на държавата, общинските власти и други социални субекти. Като реагира 

своевременно и ефикасно на уязвимостта, организацията все повече се утвърждава като 
значим фактор, който поставя на вниманието на обществото важни социални въпроси 
и такива, свързани с хуманитарните ценности, превенцията и спазването правата на 
гражданите.

Със своите дейности и програми, в навечерието на своята 130 годишнина, БЧК 
достигна до над 299 033 души и защити реномето си на най-голямата и авторитетна 
хуманитарна организация в България.

l Организацията успя да приобщи към своите ценности нови последователи - 
членският ни състав се е увеличил с 10,3% (141 444 души). Работата на щатния и 
ръководния състав бе свързана с усвояване на съвременните организационни 
подходи – лидерство, застъпничество и лобиране; маркетинг на неправителствените 
организации и др., което позволи успешно справяне с основните червенокръстки 
задачи в годината на силни предизвикателства и промени.

l Продължиха процесите на въвеждане на съвременен доброволчески мениджмънт 
в организацията. На проведеното в Женева през ноември миналата година Общо 
събрание на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец на 
Българския Червен кръст бе присъдена най-високата световна награда за доброволчески 
мениджмънт за 2007 година в конкуренция с другите 185 национални дружества.

l Чрез социалните дейности и услуги на БЧК бяха подпомогнати според нуждите им 
общо 88 808 лица, 753 социални институции и здравни заведения. Социалните услуги, 
предоставяни от БЧК са разнообразни и предлагат обгрижване, закрила, социална 
интеграция и взаимопомощ, съобразени  със съвременните изисквания. През 2007 г. 
центровете “Домашни грижи” на БЧК продължиха да предоставят висококачествени 
социално-здравни услуги в домовете на уязвими възрастни хора. Грижа, внимание 
и подкрепа получиха 353 пациенти над 65-годишна възраст. Осъществени са 14 646 
посещения от медицински сестри и 26 568 посещения от домашни помощници.

l През изминалата година БЧК запази водещата си позиция в областта на обучението 
на населението по първа долекарска помощ. Обучени бяха 134 927 водачи на МПС и 
2054 души от други социални категории. 

l Зачестилите бедствия демонстрираха отново ключовата роля на организацията за 
навременна и адекватна реакция за съхраняване на живота и здравето на хората 
от общността в екстремни ситуации. Капацитетът на организацията за работа при 
бедствия, аварии и катастрофи бе значително укрепен на базата на задълбочен анализ 
на дейностите, с които се ангажира БЧК в съответствие с хуманитарния му мандат, 
засилване на координацията с органите за управление на кризи и разширяване на 
материалната база.

l Планинската спасителна служба със своите 610 доброволни и 42 щатни планински 
спасители, организирани в 32 спасителни отряда, е оказала помощ на 1197 души. 

l Водноспасителната служба чрез сериозните си усилия за намаляване на водния 
травматизъм е спасила от удавяне 2493 души.

l БЧК активно участтва в дейността на Международното движение на Червения кръст и 
Червения полумесец – неговите ръководни форуми и регионални мрежи и в различни 
прояви на двустранно сътрудничество за обмяна на опит и добри практики.

l Пълноправното ни членство в ЕС доведе до увеличаване броя на чужденците, търсещи 
закрила в България, с 34%. През 2007 г. БЧК подпомогна социалната интеграция на 
1185 бежанци.

l Младежкият Червен кръст се утвърди като достойна европейска организация, работеща за 
разпространяване на хуманитарните принципи и ценности и за намаляване на социалната 
и здравна уязвимост на децата и младите хора. Младежките аварийни екипи (17 на брой) 
са сред ключовите структури на организацията по време на бедствие и при подготовка на 
децата в училище по първа долекарска помощ. Младите доброволци на организацията са 
сред най-разпознаваемите и добре приемани посланици на благородната ни мисия.

l За успешната дейност през 2007 г. допринесе и способността на областните 
структури на организацията по един специфичен и творчески начин да 
възпроизвеждат отворения модел на работа на Българския Червен кръст, основаващ 
се на идентифициране на проблемите на уязвимите групи и търсене на решения в 
партньорство с останалите заинтересовани страни в лицето на местната власт, бизнес, 
здравни органи и представители на неправителствения сектор.

l Дейностите през 2007 г. бяха осъществени в активно партньорство с обществеността 
за защита на хуманитарни каузи, застъпничество и лобиране в полза на уязвимите и 
превенция на негативни социални процеси.

След няколко месеца Българският Червен кръст тържествено ще чества 130 години от 
своето създаване. 130 години хиляди достойни българи, застанали зад идеите и принципите 
на организацията, са градили нейния авторитет пред българското общество, за да може да 
се каже днес, че Българският Червен кръст е най-значимата хуманитарна организация у нас, 
призвана да помага на хората и на държавните институции, която има особени заслуги за 
развитието на гражданското общество и за утвърждаването на хуманитарните принципи.

 

Генерален директор     Председател
Д-р София Стоименова     Христо Григоров
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Нормативна основа
През 2007 г. продължиха процесите, свързани с доизграждане на нормативната 

база за дейността на организацията. Бяха приети промени в Устава и Статута на 
БМЧК и отново бяха актуализирани редица системи и правилници за дейност. 

Осъвременени бяха информационната система в БЧК, системата за оценка на 
състоянието и дейността на структурите на областно ниво, както и системите за атестиране 
на щатните служители и за обучение и квалификация в БЧК.

БЧК бе водещ субект при изготвянето на вариант на Закон за доброволчеството в 
България, който ще създаде нормативната основа за работа с доброволци в държавата в 
унисон с изискванията и духа на европейското законодателство. Това би било от ключово 
значение за оптимизиране на цялостната обществена среда за функциониране и развитие 
на най-голямата доброволческа организация в страната. 

Финализирана бе работата по Етичния кодекс на БЧК , установяващ ценностите и 
принципите, от които се ръководят действията на червенокръстките деятели (доброволци, 
членове и щатен състав).

Реализиране на Политиката 
за развитие на доброволчеството в БЧК
Стратегически приоритет в дейността на членовете на Експертния екип 

по доброволчество на БЧК (ЕЕД) през годината бе оптималното съчетаване на 
общоевропейския модел за реализиране на дадена социалнозначима дейност и 
създаването на собствен специфичен модел в работата с доброволци. От една страна, 
това бе обвързано със създаване и реализиране на конкретен модел за доброволчество 
в рамките на общността, а от друга – с методическа и консултантска дейност за успешно 
внедряване на съвременен доброволчески мениджмънт. Съчетаването на тези два аспекта 
в дейността на ЕЕД в проекта “Мини-семинари за оценка и оптимизиране на процеса на 
въвеждане на съвременен доброволчески мениджмънт на областно ниво“ – финансиран 
от Регионалната делегация на МФЧК/ЧП, Будапеща – се дължи на успешното създаване и 
използване на методика за оценка на статуквото и съпътстващата я дискусия по проблемите 
и набелязване на конкретни стъпки за реализиране на специфичния модел за работа с 
доброволци.

Друга успешна реализация на “специфичния модел на БЧК” за работа с доброволци бе 
третата фаза на партньорската програма с Испанския ЧК - пристъпването към реализиране 
на пет областни програми с въведен съвременен доброволчески мениджмънт (Видин, 
Монтана, Хасково, Кърджали и Ямбол).

Тази систематична дейност по въвеждане на съвременен доброволчески 
мениджмънт бе представена на партньорите от Федерацията и от 

националните дружества (НД) и високо оценена от тях още на Регионалната 
среща по проблемите на организационното развитие (Будапеща, 2005), на 
ежегодните срещи на Европейската мрежа за развитие на доброволчеството и 
най-вече - на Общото събрание на МФЧК/ЧП с удостояване на БЧК с единствената 
награда на Федерацията за 2007 г. за постиженията му при въвеждане на 
съвременния доброволчески мениджмънт, и особено – на местно ниво. 

Членски състав и доброволци
Новите подходи и постигнатите резултати за създаване на организационна и 

функционална стабилност на БЧК в условията на членство на България в Европейския 
съюз промениха в значителна степен и позициите на организацията в обществения живот. 
Тя все повече успява да поеме ролята на значим фактор, поставящ на вниманието на 
обществото важни социални въпроси, свързани с хуманитарните ценности, превенция и 
спазване правата на гражданите, което води до разширяване на обхвата й, стабилизиране 
на процесите на набиране на нови членове и задържане на тези, които вече са приобщени 
към нейните ценности и дейности.

Доброволците на организацията през годината са се увеличили и към момента 
наброяват 13 136, но по-съществен е фактът, че успешно са стартирали процесите 
на въвеждане на съвременния доброволчески мениджмънт на местно ниво. 
Оптимистично е, че съотношението между броя на младите доброволци - членове на БМЧК, 
и този на останалите контингенти доброволци на БЧК е променено в полза на младите хора.

Членският състав на организацията през 2007 г. се е увеличил с 10,3% (от 128 241 
души през 2006 г. до 141 444 души през 2007 г.) и следва да бъде отбелязано, че 
това е най-големият ръст в броя на членовете, след като през 2004 г. бе прекъсната 
тенденцията на спад. Особена заслуга за този съществен напредък има активната 
организационна дейност на ръководните и управленски органи във всички структури, 
довела до пределна мобилизация и активност на доброволния и щатния състав за 
достигане на червенокръстките ценности, идеи и дейности до максимален брой членове 
на общността.
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Дружества, общински
и областни организации
През 2007 г., годината на присъединяване на България към структурите на 

Европейския съюз, в БЧК сме свидетели на пръв поглед парадоксално противопоставяне 
на тенденциите за значително увеличение на броя на членовете на организацията, а 
също така – и на процента на обхват спрямо населението, с тази на намаление на броя на 
низовите червенокръстките структури.

Обяснението на този казус се корени в наличието на силни миграционни потоци към 
столицата и големите градове и естественото обезлюдяване на селата. Безспорно, това 
предизвиква намаляване на броя на червенокръстки дружества в селата, но от друга страна, 
увеличеният брой (221 реализирани “на терен” в различните структури проекти през 
годината) и все по-голяма фокусираност на червенокръстките програми към актуалните 
проблеми на уязвимите в общността води до по-ефективно набиране на нови доброволци 
в големите селища. Не бива да бъде пропуснат и фактът, че, както сочат социологическите 
проучвания, “Който се е докоснал до Червения кръст, остава завинаги съпричастен на 
ценностите и дейностите му”. В този смисъл промяната на местоживеенето, очевидно, не е 
предпоставка за членовете и доброволците на БЧК да се разделят с организацията.

В следствие на т.нар. “процес на окрупняване” на дружествата, от общинските 
структури се изисква още по-висок капацитет да мобилизират наличния човешки и 
материален ресурс при сравнително по-слабо развита мрежа от низови червенокръстки 
структури. Решаваща за успешната им дейност става способността им по един специфичен 
и творчески начин да възпроизведат отворения модел на работа на БЧК, основаващ 
се на търсене на решения на идентифицираните проблеми на уязвимите групи в 
партньорство с останалите заинтересовани страни.

Техните умения и познания за работа с доброволци в кризисни ситуации, за 
координирани и ефективни действия с общинските институции и служби и особено 
– познаването на формалните и неформални взаимоотношения между членовете на 
общността, ще са изключително полезни при предстоящото въвеждане на метода на работа с 
“предизвикани спонтанни доброволци”, при който специално подбрани и обучени от БЧК 
жители на селищата в даден регион ще имат и психологическата, и “техническата” готовност 
да се включат пълноценно в акциите на организацията при възникнала кризисна ситуация.

Една от причините за характерния за този период организационен подем в БЧК като 
цяло, е въвеждането на един модерен стил на поведение, свързан с внедряването на т.нар. 
наставнически модел при оказване на методическа помощ и консултиране, както от 
национално към областно, така и от областно към общинско организационно ниво. 

Специфичната изява на общите тенденции и характеристики в конкретните 
червенокръстки дейности в отделни региони на страната, обаче, в най-голяма степен пряко 
зависи от способността на съответните областни организации творчески да реализират 

общите политики и стратегии на местно ниво, в съответствие с конкретните социално-
икономически, демографски, етнически и др. условия за осъществяване на програмите за 
облекчаване живота на узвимите групи от населението. Това предопределя и ключовата 
роля на областните организации като иновационни центрове за възникване и 
реализиране на специфични (в много случаи – уникални) идеи и инициативи.

Успехите на мнозинството областни червенокръстки организации при 
осъществяване на основните червенокръстки дейности и програми през годината 
се дължи в голяма степен на капацитета на областните структури да участват 
пълноценно в партньорски мрежи, и дори да бъдат инициатори за изграждане на 
обществени коалиции за решаване на конкретни социални проблеми на общността. 
Във връзка с това важни подходи за постигане на организационна и финансова стабилност 
са целенасоченото мобилизиране на местни ресурси, подобряването на взаимното 
познаване и взаимодействието със структурите на общинските организации и укрепването 
на многогодишните партньорски взаимоотношения с регионалните структури на 
чуждестранните национални дружества – донори.

Прилагане на участнически подход на 
планиране и подпомагане на уязвими групи

Организационен капацитет
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Мобилизирането на местни ресурси за справяне със специфичните нужди и 
проблеми на уязвимите хора продължи да бъде важен опорен стълб в осъществяването 
на червенокръстката мисия и през изминалата 2007 г.

Дейностите по програмите за хранително подпомагане на хора в неравностойно 
положение запазиха своето водещо място сред най-удачните инициативи, акцентиращи 
върху съвместната работа с организации, институции и общности, външни за БЧК. Вече 
пета поредна година, към областните структури на БЧК в Добрич, Пазарджик, Стара 
Загора и Шумен моделът “Хранителна банка” функционира успешно и се радва на 
широка обществена подкрепа.

След внимателен анализ на тенденциите и възможностите за развитието на 
хранителните банки в ролята им на платформа за устойчиво подпомагане, бяха предприети 
допълнителни действия за тяхното популяризиране. Организирана бе кампанията 
“Информационни дни”, която имаше за цел да запознае заинтересованите страни 
с проблемите на гладуващите и адекватността на модела “Хранителна банка” при 
специфичните социално-икономически условия в България. В отзвук, от страна на 
областните организации на БЧК във В. Търново, Габрово, Пловдив и Смолян бяха 
предприети ефективни стъпки по привеждането в действие на хранителни банки, 
които да започнат да изпълняват функциите си.

Опитът, натрупан при работата с хранителни банки, следва да бъде разглеждан 
като изключително ценен ресурс, който дава стратегическо предимсвто на БЧК в 
партнирането с частните и държавните институции, в т.ч. и по отношение на предстоящите 
предизвикателства при усвояването на помощите от интервенционнте запаси от храни на 
ЕС, което България следва да реализира за пръв път през 2008 г. с помощта на БЧК.

Обучение и квалификация.
Организационно-методическа помощ
Стартът на приложението на Системата за обучение и квалификация през 2007 

г. бе възможно благодарение на постигнатия консенсус между ключовите фигури в 
Ръководството и Управлението на БЧК относно същността на подхода, осигуряващ така 
важните изпреварващи темпове в развитието на капацитета на организацията. Принос 
за това имаха и проведените национални форуми като традиционната работна среща на 
Ръководството и Управлението на Българския Червен кръст (26.10.2007 г., Лозен), визитите 
на членовете на Експертния екип по доброволчество в 10 областни организации и мини 
семинарите по организационно развитие.

Обучителните и квалификационни форми на областно и на общинско ниво са 
естествено продължение на този “консултативен” процес, като се утвърждава 
забелязаната през последните години тенденция на увеличение не толкова на броя 
на самите обучения, колкото на обхванатите в тях участници (217 форми с 2 710 
участници през 2007 г. срещу 205 форми с 2 005 участници през 2006 г.). 

Сега на дневен ред е включването на представител на БЧК в работна група на ENDOV 
за изработване на съвместен проект на всички страни – участници, засягащ въвеждането 
на елементите на съвременния доброволчески мениджмънт в европейските национални 
дружества.

Тези международни изяви, както и признаието, което получихме, ни дава 
самочувствието на водещо НД, с призната компетентност в областта на 
организационното развитие, на което (както става ясно от изявления на 
представители на Федерацията) ще се разчита да се превърне в център за 
методическа подкрепа на националните дружества от съседните държави.

Внедряване на системен подход
за наблюдение и оценка
на структурите и дейностите на БЧК
За първи път системата за оценка на състоянието и дейността на областните 

червенокръстки организации бе приведена в практическо действие. В изпълнение на 
възложените цели, през 2007 г. екипът от експерти под методическото ръководство на 
отдел “Оценка, наблюдение и стратегическо планиране” извърши експертна оценка на 
25% от областните структури на БЧК съгласно утвърдената система и критерии.

Експертният екип определи работата на седемте регионални организации като много 
добра и се увери, че насоките, заложени в националната “Стратегия на БЧК до 2010 г.”, се 
спазват стриктно.

Този обективен подход дава достатъчно добър поглед върху дейността на 
щатния състав не само на областно, но и на национално ниво и следва да бъде 
разглеждан и занапред като един от най-подходящите източници на информация в 
процеса на вземане на управленски решения.
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Неоспорима е ключовата роля на този състав за резултатите от цялостната 

дейност на организацията. Направено е немалко за привличане на качествени 
доброволци и служители, за тяхното обучение и стимулиране, а що се касае до щатния 
състав – и за заплащане на труда и възможности за израстване в кариерата.

Отчетна кампания
Отчетната кампания 2007-2008 г. закономерно бе силен завършек на една 

напрегната, но успешна за Българския Червен кръст година. Стана традиция всяка 
година да оценяваме отчетната кампания като най-добрата до този момент. Проведената 
до областно ниво кампания 2007/2008 не изневери на традициите и с пълно основание 
за пореден път можем да кажем, че това е най-добрата кампания до този момент.



Социално-здравна политика
Социални дейности и услуги

Членството на България в Европейския съюз изправи страната ни пред нови и 
сериозни предизвикателства, свързани с усъвършенстване на българския социален 
модел и необходимостта от привеждането му в съответствие с достиженията 
на Европейското законодателство, политика и социални практики. Съобразявайки 
се с този факт и имайки предвид социално-икономическите условия и здравно 
демографски характеристики на населението, БЧК утвърди адекватни социални 
дейности и услуги, които да се предоставят на уязвимото население у нас. 

Социални услуги
Новост за нашата организация са диспечерските гарови служби за обслужване 

на трудно подвижни лица в железопътните гари. От 1 юни 2007 г. БЧК пое тяхното 
управление в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. Службите 
са оборудвани с удобни чакални за инвалиди със специално пригодени тоалетни. 
Предварително обучен персонал се грижи за безопасното и сигурно придвижване на 
хората с увреждания по пероните и в специализираните пътнически вагони. 

Продължи да се разширява сравнително новата за БЧК услуга Домашен социален 
патронаж, разкрита в Смолян. Броят на обслужваните граждани се увеличи и вече 49 
потребители получават топла храна, битово обслужване и почистване на помещенията, 
в които живеят. Специалисти предоставят юридически и психо-социални консултации. 
Осъществяват се и социални контакти с доброволци, които ги посещават един път 
седмично. 

През 2007 г. продължи предоставянето на услугата обществен социален патронаж, 
типично червенокръстка дейност, осъществявана от доброволци. Основната й цел са 
домашни посещения на самотни възрастни хора и такива с трайни увреждания, на част от 
които се доставя безплатен обяд от трапезариите на БЧК, а на други дрехи, консумативи, 
медикаменти или хранителни пакети. В определени случаи се извършват и битови услуги. 
С финансовата подкрепа на Холандски ЧК се обслужват 250 самотни възрастни и хронично 
болни хора в 63 трудно достъпни населени места от 6 общини на Кюстендилския регион. 
Подобна дейност на обществен социален патронаж извършва и Център „Грижовници”, който 
е създаден и се финансира от Областната организация на БЧК – Ст. Загора. 85 младежи – 
доброволци и 89 студенти от Тракийския университет предоставят на над 80 нуждаещи се 
възрастни хора безплатна храна и дрехи и осъществяват социални контакти с тях.

Швейцарският ЧК и Германският ЧК финансираха безплатните трапезарии в Хасково, 
Бургас, Пловдив, София, Своге и Самоков. Похвален е примерът на общините Пазарджик 
и Панагюрище, които предоставят част от средствата за целогодишно изхранване 
на социално слаби граждани в трапезариите на БЧК. Областната организация на БЧК 
– Пловдив обезпечи функционирането и на втора безплатна трапезария, като приложи 
интересен подход при осигуряването на средства за издръжка – от Комбината за цветни 
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метали, от чуждестранен дарител от Швейцария и от НС на БЧК – „Партньорска мрежа за 
благотворителност”. През отчетния период в 9 трапезарии за възрастни на БЧК общо 945 
души получаваха  безплатен обяд.

Бюрата за социални услуги в градовете София, Пловдив и Стара Загора извършват 
безплатна посредническа дейност между социални сътрудници и нуждаещи се от обгрижване 
хора. Някои от тях – София и Ст. Загора, са се утвърдили и като бази за практическо обучение 
на студенти–социални работници от различни висши учебни заведения. Продължават 
опитите за разширяване дейността на тези бюра и осигуряване на приходи, които частично 
да покриват разходите по обезпечаването на извършваните услуги.   

И през изтеклата година продължи да функционира социалният магазин за дрехи в 
Стара Загора. В него на много ниски цени жителите на града могат да пазаруват облекла, 
предоставени от Френския ЧК. От тази възможност се възползват предимно социално слаби 
граждани и многодетни майки, а приходите от продажбите се използват за финансиране 
на социални дейности в областта. Примерът на Ст. Загора бе последван от ОС на БЧК - 
Пазарджик и от месец март с подкрепата на Британския и Германския ЧК подобен магазин 
функционира и там. 

Домът за стари хора в Кърджали предлага на обитателите си не само подходяща 
храна, облекло и квалифицирани медицински грижи, но и психо-социална подкрепа. 
Настанените в него 30 домуващи живеят при добри условия, а социалните контакти и 
различните развлекателни мероприятия им позволяват да водят пълноценен начин на 
живот. През 2007 г. финансирането бе поето от Холандския ЧК и от Областния съвет на БЧК. 
Към дома за стари хора е изграден и дневен център за 10 души, в който възрастни хора от 
Кърджали получават топла храна и могат да отдъхват в приятна обстановка. Сформираните 
групи по интереси са съобразени с индивидуалните способности и предпочитания.

Вече четвърта година в Кърджали функционира и Хоспис „Червен кръст”, който 
предлага както стационарни грижи – 7 легла, така и обслужване по домовете на нуждаещите 
се граждани. Дейността му е насочена към обгрижване и рехабилитация на лежащо 
болни пациенти от региона. Започна реконструкцията и на ново крило, което ще позволи 
капацитетът на стационара да се увеличи с още 20 легла. 

От м. август 2007 г. и в сградата на  Многофункционален център на БЧК в Пловдив 
функционира дневен център за възрастни хора. Проектът е разработен от община 
Пловдив в партньорство с Областния съвет на БЧК-Пловдив и с подкрепата на ДКЦ І, а 
финансирането му се осъществява от Програма ФАР. Целта на Дневния център е обгрижване, 
съобразено с индивидуалните потребности, социална интеграция и организиране на 
свободното време на 50 самотно живеещи възрастни хора от Пловдив.

БЧК се отнася с особена загриженост и към проблемите на уязвимите деца. Първият 
приют за безнадзорни деца е открит от нашата организация преди повече от 13 години в 
Русе. Такива приюти БЧК вече има и в Габрово и Пазарджик, като общият им капацитет е 59 
деца. На всички, преминали през приютите на БЧК, се осигурява временен подслон, дрехи, 
медицински грижи и психологична подкрепа. Съобразно специфичните особености на всеки 
отделен случай се търси дълготрайно решение на проблемите на настанените деца. 

Към приюта в Русе е изграден и Дневен детски център с капацитет 30 деца, на които 
се предоставя безплатен обяд и помощ при подготовката за училище. За децата в риск от 

община Русе се организират и 
разнообразни игри и подходящи 
занимания. Функцията на дневния 
център е предимно превантивна, 
т.е. предотвратяване състоянието на 
безнадзорност на деца от уязвими 
семейства.

С подкрепа на Австрийския 
ЧК продължи да функционира 
и Дневен детски център в Доб-
рич за интеграция на 25 деца в 
неравностойно положение. С тях 
работят специално обучени педагози 
и психолози, като основната цел 
е развитие на способностите им 
за независим живот и умения за 
поемане на лична отговорност. 
Безопасната и сигурна среда, близка 
до семейната, подобрява общото 
състояние на децата и спомага 
за по-лесното им интегриране в 
обществения живот. 

Програма 
Домашни грижи

1. Предоставяне на социално-здравни услуги на хора с хронични 
заболявания и трайни увреждания

През 2007 г. 6-те центъра “Домашни грижи” на БЧК предоставиха висококачествени 
социално-здравни услуги в домовете на 353 уязвими възрастни хора над 65-годишна 
възраст от градовете Благоевград, Пловдив, Варна, Ловеч, Монтана и София. 
Осъществени са 14 646 посещения от медицински сестри и 26 568 посещения от 
домашни помощници. Благодарение на продължаващото обучение на персонала 
качеството на грижите се подобри, а този вид услуга бе включен в социалните стратегии на 
някои области, което създава възможности за по-нататъшно осигуряване финансирането 
на дейностите чрез общинските бюджети. Добър пример е център “Домашни грижи” 
– Монтана, който успя да осигури финансиране за общо 20 социални асистенти в 5 общини 
чрез програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”. 



През годината продължи и експертната помощ от страна на Швейцарски Червен 
кръст на различни нива на управление и реализиране на програмата, а именно:
 - на национално ниво за оформяне на становища, касаещи промяна в здравното 

законодателство и специализацията на медицинските сестри;
 - на регионално ниво - повишават квалификацията и уменията на персонала при 

посещенията по места. Периодичните срещи на мениджърите на центровете през 
годината спомогнаха за по-добра обмяна на информация между екипите в различните 
градове  и повишаване на техните компетенции.

2. Предоставяне на обучение за домашни помощници, социални асистенти, 
медицински сестри и доброволци
 - Домашни помощници и социални асистенти
  През 2007 г. започна процедура за лицензиране на девет обучителни центъра 

– филиали на лицензирания Национален учебно-логистичен център – Лозен. Това ще 
доведе до разширяване на дейностите из цялата страна и въвеждане на уеднаквен 
модел за обучение на домашни помощници и социални асистенти. Първото обучение 
за обучители на домашни помощници и социални асистенти подготви общо 19 души от 
градовете София, Пловдив, Варна, Монтана и Плевен.

 - Медицински сестри
  Резултат на доброто сътрудничество между БЧК и БАПЗГ е подписаното споразумение 

през 2007 г., което гарантира кредитни точки на медицински сестри, преминали 
обучения, организирани от БЧК. При събиране на 200 точки, участникът получава 
образователно-квалификационна степен от Асоциацията. Чрез обучението “Справяне 
със стрес”, проведено по програма Домашни грижи, през миналата година нашите 
медицински сестри добавиха още по 20 кредитни точки. 

 - Доброволци
 Нова дейност е изготвянето на специална програма за обучение на доброволци и 

осъществяването на 2 типа обучения в тази насока. Проведен бе семинар на тема: 
“Мястото и ролята на доброволците в програма “Домашни грижи”, насочен към 
мениджърите на центровете “Домашни грижи”. 

3. Повишаване информираността на обществото по проблемите на 
възрастните хора и лобиране за техните права

Този компонент на програмата се реализира от областните организации на БЧК в 
Пловдив, Монтана, Благоевград, Ловеч, Смолян, Русе, Добрич и Шумен и отбеляза развитие 
на няколко нива.
 - Областно ниво: Процесът на децентрализация на този компонент от програмата, 

започнал през 2006 г., продължи и през 2007. Екипът от обучители, създаден с 
експертната подкрепа на г-н Андрю Хъмфрис, придоби значителна роля за развитието 
и разрастването на проекта на местно ниво. Благодарение на регионалните обучения 
активните доброволци са вече 455, като броят на включените в проекта общини 
нарасна до 33.

 - Национално ниво: Сътрудничеството с МТСП се засили и подобри. Националната 
конференция “Застаряването на населението – предизвикателство за цялото 
общество”, проведена на 4 декември 2007 г., бе организирана под патронажа на 
министър Е. Масларова.

Представители на БЧК бяха включени в три междуведомствени работни групи в 
МТСП – Комисия за наблюдение на оперативната програма “Развитие на човешките 
ресурси”, работна група за изработване на Национална стратегия за активно 
стареене и междуведомствена група по демографските проблеми.

 - Международно участие: През 2007 г. проектът бе представен на 4 международни 
форума: от екипа на програмата в Берлин, Будапеща и по време на стартовия семинар 
на проект SEVEN в Италия; от регионалния координатор на област Благоевград 
и възрастна доброволка от Ловеч в Беларус, които споделиха своя опит с групи от 
възрастни хора. 
Важен резултат от дейността по проекта бе издаването на книжката “Гласът на 

възрастните хора” /на български и английски език/, изработена въз основа на съвместното 
проучване, осъществено от възрастните хора от регионите, включени в проекта. Публика-
цията им предостави възможност 
да изразят както трудностите, 
които срещат в живота си, така 
и препоръките им към различни 
структури в обществото: прави-
телство, местни власти, НПО и 
т.н. “Гласът на възрастните хора” 
спомогна и за популяризиране 
на проекта сред българската и 
чуждестранна общественост.

Социално -
консултативна
дейност
Сравнително нова форма 

на социално-консултативна дей-
ност, приложена за пръв път в 
Смолянската червенокръстка 
организация, е социалната при-
емна за уязвими граждани. В 
различни общини на областта 
продължават да функционират 
5 приемни, в които доброволци-
социални работници, юристи 
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и психолози, предимо пенсионери, предоставят актуална информация и оказват психо-
социална подкрепа на нуждаещите се граждани. Областната организация на БЧК – Пловдив 
разполага с 8 социални приемни, чиито основни дейности са свързани с: издирване и 
картотекиране на нуждаещи се граждани;социални консултации; информация за социални 
услуги, предоставяни от БЧК и други държавни и неправителствени организации; 
привличане на доброволци; раздаване на хуманитарни помощи. 

Широк кръг от дейности и услуги, базирани на интересите на общността, се 
осъществяват в клубовете на пенсионера. Обособяването им като центрове за социални 
контакти, консултации по различни въпроси, културни и здравно-просветни дейности 
спомага за реинтеграцията на възрастните хора в обществения живот. През 2007 г. 
функционираха 7 клуба в 5 общини на Кюстендилска област , а през тази година предстои 
мрежата от клубове да се увеличи с още един. 

Парично подпомагане
Фонд „Милосърдие” е най-старият действащ фонд към БЧК, който е създаден с 

Постановление на Министерски съвет №46 от 26.09.1989. През 2007 г. фондът на 
национално ниво разполагаше общо с 18 128 лв. Изразходваните средства възлизат 
на 7 754 лв., като от тях 5 594 лв. са раздадени за еднократно парично подпомагане, а 
2 160 лв. за стипендии на деца сираци. 232 души са подпомогнати от секретариатите на 
областните съвети на БЧК. Постъпилите средства на областно ниво са общо 52 925 лв. а 
изразходваните 42 147,98 лв. 

Хуманитарно подпомагане
През 2007 г. мащабно хуманитарно подпомагане във всички региони на страната се 

осъществи благодарение на съвместния проект с Швейцарския ЧК „Два пъти Коледа”. БЧК 
получи дарение от хранителни продукти, хигиенни материали, кухненски принадлежности, 
ученически пособия, дрехи и обувки. С тях бяха подпомогнати 1 300 индивидуални 
бенефициенти и 130 социални заведения с 6 250 души домуващи в тях.

Чрез социалните дейности и услуги през 2007 г. БЧК подпомогна според нуждите 
им общо 88 808 лица, 753 социални институции и здравни заведения. По този начин 
ние се опитахме да отговорим навреме и според възможностите си на част от 
проблемите на социално слабите граждани от нашето общество. Основната цел 
при прилагането на индивидуалния и диференциран подход към бенефициенти 
бе намаляване на риска от социално изключване или преодоляване неговите 
негативни последици.

Напредъкът в социалната област се дължи и на широката обществена 
подкрепа, без която успехът би бил невъзможен. 

Първа долекарска помощ
В Европейските държави непрекъснато се увеличава броят на обучените 

по първа помощ. Най-голям е процентът в Германия, Австрия, Швеция, към 90% от 
населението. Според препоръките на Европейския съвет по съживяване (ЕСС), за 
достигане на европейските стандарти, поне 30% от населението на една страна 
трябва да бъде обучено за оказване на първа помощ. В България само 8-10% от 
хората са преминали курс по първа помощ, предимно за водачи на МПС. 

БЧК от години утвърждава своето лидерско място в обществото като 
основен партньор на държавата в областта на ПДП. Тази дейност се 
извършва в цялата страна съгласно Закона за БЧК и други държавни 
нормативни актове. През 2007 г. БЧК продължи да работи за изпълнение на 
своята политика и стратегически насоки по ПДП. 

l	 Превенция на пътнотранспортния травматизъм и повишаване пътната култура 
на българския гражданин

Работата ни в тази сфера е един непрекъснат процес на хармонизация на техниките, 
оборудването и обучението при животоспасяващи действия на мястото на произшествието. 
Тя е съобразена с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението 
в Р. България за периода 2007-2010 г. и различни национални програми в тази област. 
БЧК е дългогодишен партньор на държавни и неправителствени институции, работещи 
по въпросите на пътната безопасност. Той е постоянен член на Държавно-обществената 
консултативна комисия по безопасността на движението към Министерски съвет, където 
активно участва със свои експерти при изработването на различни важни документи. 



Инициативи на национално и областно ниво:
l	 Утвърждаване обучението по ПДП за служители от  Пътна полиция. Проведени 

бяха два курса, единият от които с офицерски състав от 14 областни дирекции на 
МВР, които след това ще отговарят за тази дейност по места и ще организират подобни 
обучения съвместно със секретариатите на ОблС на БЧК. За всички участници в тези 
курсове БЧК предостави санитарни чанти за оказване на първа помощ и учебното 
помагало “Ръководство по първа помощ за напреднали;

l	 Опреснителни курсове по ПДП за служители на Пътна полиция в страната, 
организирани от областните структури на БЧК;

l	 Участие в организацията  на трите кръга на Републиканския шампионат по 
приложно колоездене под надслов “Младежта за безопасност на движението”, 
организиран от СБА. Те се проведоха с активното участие на БЧК в Кюстендил, 
Добрич и Ямбол.

l	 Участие в традиционната национална ученическа викторина по безопасност на 
движението в Шумен, организирана от Министерството на образованието и науката 
(МОН) и Националния дворец на децата с активното съдействие на областната 
организация на БЧК Шумен и доброволците на БМЧК;

l	 Благотворителен търг с детски рисунки и произведения на изкуството, за 
набиране на средства за Националния дарителски фонд на БЧК за подпомагане на 
деца, жертва на ПТП.

l	 Предоставяне на  финансови средства на деца, пострадали от ПТП, по повод на 
Европейския ден по пътна безопасност – 27 април, и Коледа. През годината от 
Националния дарителски фонд бяха подпомогнати 47 деца. 

l	 Участие в традиционния конкурс “Пътен полицай на годината”, който се проведе 
в Стара Загора, организиран от Главна дирекция “Противодействие на престъпността, 
опазване на обществения ред и превенция”– отдел КАТ “Пътна полиция”. Проверката 
на теоретичната и практическата подготовка на участниците в състезанието се 
извърши от експерти на БЧК. 

l	 Участие в Първата глобална седмица на ООН (23-29 април) по проблемите на 
безопасността на движението под надслов: “Безопасността на движението зависи 
от всички нас”. С мероприятията през Първата глобална седмица се даде старт 
на Четвъртата Европейска кампания по пътна безопасност, организирана от 
Европейския офис на Червения кръст и подкрепена от Европейската комисия и 
корпоративния сектор – Тoyota и фирма Tom Tom. 

l	 БЧК подписа Европейската харта за пътна безопасност и ще извърши конкретни 
дейности в областта на превенцията на пътния травматизъм.

l	 Провеждане обучение по ПДП на кандидатите за водачи на МПС
	 m	 Обучението по първа долекарска помощ на бъдещите водачи на МПС е 

синхронизирано с европейските стандарти. Удостоверенията, които предоставяме, 
са с европейска валидност за качество на обучителния процес и притежаването 
на реални знания и умения от успешно завършилите курса в системата на БЧК. 
За повишаване квалификацията на преподавателските кадри по идея на ОблС 
на БЧК – Хасково бе организиран “открит урок по първа помощ”, който се 
проведе в четири града (Пловдив, Хасково, В. Търново и Шумен) и обхвана десет 
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червенокръстки организации: Пловдив, Хасково, Ямбол, Кърджали, Велико 
Търново, Шумен, Търговище, Разград, Добрич и Варна. 

	 m	 През 2007 г. в 47 кабинета в страната бяха проведени 9069 курса по ПДП (срещу 
6247 за 2006 г.) и обучени 134 927 кандидати за водачи на МПС, срещу 105 506 
за 2006 г. В учебният процес взеха участие 157 преподаватели по ПДП.

	 m	 Нов учебен видеофилм за курсовете по ПДП за кандидат-водачите на МПС. 
Закупени бяха  правата за издаване на най-новото европейско ръководство по 
първа помощ на МФЧК/ЧП, изготвено от Белгийския ЧК.

l	 Курсове по ПДП за учители, родители, детегледачи
През изминалата година се проведоха обучения по първа помощ за учители от детски 

учебни заведения в Шумен, Враца, Плевен, Бургас, Русе и др. Най-активни в тази дейност 
бяха червенокръстците от шуменската областна организация, които със съдействието на 
общината успяха да организират и проведат обучение на 260 учители от детските градини.
l	 В курсове по ПДП на работното място бяха обучени 2224 души. В края на 2007 г. бе 

подготвено и първото ръководство на БЧК със заглавие “Първа помощ на работното 
място”.

l	 Популяризиране на обучението по първа долекарска помощ сред широката 
общественост. За пети пореден път през септември БЧК отбеляза Световния ден 
на първата помощ. Той премина под знака на Четвъртата Европейска кампания 
по пътна безопасност под мотото: “Имаш един живот. Пази го!” В различните 
инициативи активно се включиха доброволци на организацията, БМЧК и партньори.
Участие в различни обществени форуми - семинари, кръгли маси, прескон-

ференции, свързани с безопасността на движението по пътищата, като: семинара 
”Безопасност на движението”, организиран от Генерална дирекция “Полиция” за страните, 
участнички в Залцбургския форум; работната среща за финализиране на проведеното 
диагностично проучване по проблемите на безопасността на движението по пътищата в 
България, финансирано от Световната банка и др.

Сформиран бе Национален експертен съвет по ПДП към БЧК, в който участват 
изявени учени-медици. Той ще предоставя консултации по въпроси, свързани с първата 
помощ, и активно ще допринася за промоциране на дейностите в обществото.

През изминалата година БЧК запази водещата си позиция в областта на 
обучението на населението по първа долекарска помощ. Като равноправни 
членове на ЕС качеството на предлаганото от нас обучение напълно отговаря 
на европейските и световни норми и стандарти в тази област. БЧК продължи да 
бъде ключов партньор на държавата в осъществяване превенцията на пътния 
травматизъм и пътната безопасност.

Промоция на доброволното кръводаряване
Привличането на доброволни кръводарители е една от основните и 
емблематични дейности на червенокръсткото движение - 30% от кръвта 
по света се събира от националните дружества на ЧК/ЧП, част от тях 
организират кръводаряването, а други отговарят само за промоцията и 
утвърждаването му.

През годината дейността на БЧК в тази област бе насочена към:

	 l	 Изграждане на позитивно отношение към донорството и в частност към 
доброволното кръводаряване сред подрастващите;	

	 l	 Изработване и разпространение на рекламни промоционални материали;
	 l	 Сътрудничество с медиите на национално и регионално ниво;
	 l	 Колаборация на международно ниво.

По инициатива на БЧК съвместно с МЗ и НЦХТ през 2007 г. за четвърти пореден път 
бе отбелязан 14 юни – Световния ден на доброволния кръводарител. Той премина под 
надслов “Безопасна кръв за безопасно майчинство”. 

На тържествена церемония с почетната статуетка и грамота бяха удостоени 10 
изявени и дългогодишни доброволни кръводарители от страната Те бяха номинирани от 
трасфузионните центрове по места, съвместно с ОблС на БЧК, а комисия с представители 
от БЧК, НЦХТ и МЗ изготви крайното класиране. В София, Бургас, Враца, Хасково и др. 
градове областните червенокръстки  организации организираха подобни тържества, израз 
на уважение и признателност към хората, които със своя хуманен жест спасяват човешки 
живот. Столичният съвет на БЧК организира и голям концерт на площада пред народния 
театър “Иван Вазов” под надслов “Кръвта е дар за живот, благодарим ви!”, където бяха 
наградени изявени кръводарители от столицата.

През годината продължи работата с 18-годишните младежи за предоставяне 
на актуална информация за доброволното кръводаряване, последвано от 
организирането на кръводарителски акции в училищата. Някои ОблС на БЧК 
използваха метода връстници обучават връстници, а други реализираха тези инициативи 
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със съдействието на специалисти от центровете по хематология и трансфузиология (ОблС 
на БЧК Плевен, Бургас и др.) Столичната организация на БЧК за четвърти пореден път 
осъществи проект “Хайде с нас! И твоята кръв е важна!”, който е насочен към младите 
хора в училищата. В резултат на него над 1500 ученици бяха запознати с доброволното и 
безвъзмездно кръводаряване, като 55 от тях дариха кръв за първи път.

БЧК е един от основните партньори на МЗ и НЦТХ при организиране и провеждане 
на националните пролетни и есенни кръводарителски кампании “Капка по капка – живот”, 
студентските кампании, кръводарителски кампании по време на Великденските празници 
и др. В тях активно участват доброволци на БМЧК - ресурс, гарантиращ успех на всяка 
една кампания. За популяризиране на доброволното кръводаряване бяха изработени и 
предоставени на всички областни организации рекламни печатни материали.

Промоция на здравето
Усилията на БЧК и през изминалата година бяха насочени към предоставяне 

на здравни знания и умения за мотивиране на личен избор на здравен модел 
на поведение. На национално и на регионално ниво вниманието бе насочено 
към промоция и превенция предимно на социалнозначимити заболявания, 
сърдечносъдови, онкологични, СПИН, както и негативните фактори в начина на живот, 
които определят в голяма степен развитието на някои заболявания, (тютюнопушене, 
злоупотреба с алкохол и наркотични средства, нерационално хранене и др.).

Целеви групи бяха младите хора от учебно-образователните и социалните заведения, 
малцинствени и рискови групи. В областните организации дейността бе съобразена с 
характерните особености на региона и интересите на хората. През 2007 г. в страната бяха 
организирани  3119 различни по вид здравно-просветни форми. Преобладават лекциите 
и беседите с известни здравни специалисти, младежките здравни лектории и дискотеки и 
др.

В промоцията и превенцията на здравето активна роля изиграха списание “Здраве” 
и вестник “Здраве”, които информираха широката общественост за необходимите 
профилактични мерки при най-често срещаните и актуални заболявания: СПИН, птичи грип, 
хепатит А, туберкулоза, сърдечно-съдови, наркомании и др.

Първа психологична помощ 
чрез телефоните на доверието
И през 2007 г. телефоните на доверието (ТД) към БЧК продължиха да оказват спешна 

психологична помощ и подкрепа на нуждаещи се и на хора, изпаднали в беда. Екипи от 
специалисти, предимно лекари, психолози, юристи и др денонощно оказват психологическа 
подкрепа при кризисни състояния, гарантираща анонимността на гражданите. Освен 
консултации по здравни, социални, психологически и др. проблеми, специалистите от 
тези служби предоставят консултации и на хора с ХИВ/СПИН проблеми, жертви на трафик, 
наркомани, като ги насочват към институциите, които биха могли да им помогнат. На този 
етап телефонните служби са три - в Пловдив, София и Ямбол.

Във връзка с 20-годишния юбилей на Софийския ТД бе издадена брошурата “Телефони 
на доверието към БЧК”, която отразява развитието на тези служби у нас.
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Подготовка и
помощ при бедствия

Приоритет на дейността по подготовка и помощ при бедствия (ППБ) през 
изминалата година беше повишаването на капацитета на организацията в 
тази сфера на всички нива. Особено внимание бе обърнато на способността 
на областните структури на БЧК за реакция при бедствия, аварии и 
катастрофи (БАК) и взаимодействието с местната власт в рамките на 
новите предизвикателства, стоящи пред организацията.

БЧК работи за повишаване готовността на населението за действия при 
бедствия и съвместно с органите на гражданската защита подготвя формирования 
за първа помощ и оказва такава. БЧК оказва помощ у нас и в чужбина на пострадали при 
въоръжени конфликти и природни бедствия (Чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от Закона за Българския 
Червен кръст).

Организацията подпомага държавата в хуманитарните дейности по опазване 
и укрепване здравето на населението при възникване на бедствия, аварии и 
катастрофи.

Дейности по подготовка за реакция при БаК
l Организационно развитие и нормативна база 

В ролята си на дългогодишен партньор на държавата, БЧК изпълни своите 
задължения по изготвянето на Националния план за реакция при бедствия и 
актуализира и съгласува основните си документи по дейността.

За по-добра и по-оперативна работа на организацията по време на БаК бяха 
създадени правила и инструкции, регламентиращи дейността на доброволните 
екипи на БЧК и начините на подпомагане на пострадалите. През 2007 г. с решение 
на Националния съвет (НС) на БЧК беше създаден Паричен фонд за подпомагане на 
пострадали при БАК. 

В работата по ППБ като приоритет се очерта развитието на областните структури 
на организацията.

l Изграждане и укрепване на човешкия капацитет и ресурси

През 2007 г. продължи изграждането на Доброволни екипи за работа при БаК 
(ДЕРБаК). Създаден бе ДЕРБАК – Русе, който участва в международно учение с разиграване 
на реални действия – “Фаер 2007”. 

Поставено бе началото на екипи за спасяване в бързо течащи води – създадени 
бяха 6 екипа от ОС на БЧК във Видин, Русе, Добрич, Бургас, Смолян и Пазарджик. 
Членовете на тези екипи бяха обучени за работа в условия на наводнения и бързо течащи 

води в основен курс, провел се през пролетта на 2007 г. в сътрудничество между дирекция 
“ППБ” и дирекция “ВСС” от Секретариата на НС на БЧК. Обучените екипи са оборудвани 
с основните материали, необходими им за работа в бедствени условия. Предстои 
доокомплектоването на екипите.

Сътрудничеството, координацията и съвместната работа на отделните екипи и 
дирекции, работещи по време на бедствени ситуации продължи с организиране на 
обучения, семинари и курсове, свързани с дейността по ППБ. В тях взеха участие щатни 
специалисти, директори на ОС на БЧК и доброволци на организацията.

l Привеждане на материалната база в адекватно състояние и готовност за работа 
при бедствия

Поддържането на складовата база в състояние на готовност е постоянен процес, 
който продължи и през 2007 г. Дооборудва се и се оптимизира Централна складова 
база за бедствия – Долни Лозен. Възстановени бяха стоките и материалите раздадени от 
междуобластните складове в Русе и Бургас за подпомагане на пострадали при БАК през годината. 
През март 2007 г. започна изграждането на нова складова база към ОС на БЧК – Добрич.

Поради поетите от организацията ангажименти във връзка с интервенционните 
запаси от ЕС, складовите бази за бедствия в Русе и Добрич са в процес на 
стандартизиране за съхранение на храни и хранителни стоки, като се запазва и 
основното им предназначение.

l Нови тенденции и предизвикателства в работата на БЧК:

 - работа с неорганизирани доброволци в бедствени ситуации

Нов и основен момент в дейностите на Международното движение е работата с 
неорганизирани доброволци в бедствени ситуации. Във връзка с това дейностите на 
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организацията следва да бъдат в тясна координация между отделните й структури. 
През миналата година служител на БЧК, в качеството си на представител на региона на 
Централна Европа, взе участие в среща на страните от Югоизточна Азия по въпросите за 
доброволчество и доброволност в бедствени ситуации в Куала Лумпур, Малайзия. 

Обсъдени бяха механизми за работа с доброволци преди, по време и след бедствието. 
Опитът на националните дружества от региона на Централна Европа за работата с 
доброволци в бедствени ситуации е значителен - без участието на доброволците помощта 
до засегнатите не може да бъде навременна и да обхване максимален брой пострадали.

С цел организацията ни да бъде адекватна към променящите се условия, 
акцентът трябва да бъде насочен към подготовката и адаптирането на програмите 
на Червения кръст за работа в новите условия на все по чести природни бедствия, 
нетипични до скоро за страните. През 2007 г. бяха направени първите стъпки за 
разработване на план за действие на доброволци в бедствени ситуации. 

l Превенция на риска

Превенцията на риска от бедствия е едно от предизвикателствата, 
с които Движението се сблъсква, като резултат от множество 
проучвания за ефективността на този метод.

За повече от половин век в международен мащаб е предоставено хуманитарно 
подпомагане на милиони хора, засегнати от бедствия, причинени от природни или 
човешки фактори. Помощта на Движението, в по-голямата си част, е била фокусирана върху 
предоставянето на незабавно подпомагане и все по-често насочена към възстановителната 
фаза, като първа стъпка от дългосрочната подкрепа на пострадалите от бедствия общности. 
Основните усилия са били винаги насочени в подготовката, с цел наличието на капацитет и 
ресурси за отговор при бедствия, навременно и по най-ефективния начин.

През изминалата година, ние като национално дружество и МФЧК/ЧП, в международен 
мащаб, припознахме факта, че подготовката за справянето с бедствия е основно, но не и 
достатъчно. Разбира се, не всички бедствия могат да се превантират, но техният размер и 
рисковете, които стоят в основата им, могат да бъдат намалени. Много проучвания сочат, 
че намаляването на риска от бедствия е високо разходо-ефективно. 

Механизмът към намаляването на риска от бедствия произтича от начина, по който 
общностите биват засегнати от бедствие. Изграждането на по-сигурни и по-устойчиви 
общности е предпоставка за бъдещо намаляване на риска от бедствия. На общностно 
ниво следва да се разработят планове за работа, изградени на базата на оценката на 
уязвимостта и капацитета.

Участието на представител на БЧК в консултативна среща по проблемите на 
“Намаляване на риска от бедствия” на МФЧК/ЧП, целяща изработването на документ и 
позиция на Движението по отношение на мерките по тази тема, беше много полезно за 
националното ни дружество. 

Като добра практика за работа по темата беше посочено разработването на 

информационен пакет от материали за превенция на кризи на училищно ниво и работа с 
общността като дейност на БЧК. Необходимо е повторното издаване и адаптация на трите 
вида брошури – “Храна и вода”, “Семеен план за бедствия” и “Семеен комплект за бедствия”, 
както и ръководството “Азбука на оцеляването”. 

l Работа по промените в климата

 Промяната в климата е един от глобалните проблеми на 21 век и ще засегне в голяма 
степен Червенокръсткото движение. Климатичният център на ЧК/ЧП (КЦЧК) в Холандия 
подпомага национални дружества и други организации по отношение на работата по 
развиването и специфицирането на рисковете от климатичните промени, в частност 
при програми за намаляване на рисковете от бедствия. Центърът фасилитира 
сътрудничеството между националните дружества, специалистите по климатичните 
промени и творците на политики, в насока за подобряване на програми, проучвания и 
политики, които ще засилят гъвкавостта на уязвимите хора.

През април 2007 г. Български Червен кръст стартира програмата “Готовност за 
климатичните промени – разбиране и адресиране на рисковете от климатичните 
промени”, финансирана от Климатичния център на ЧК/ЧП в Холандия.
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l Радиокомуникации

 Изградената мрежа за радио-комуникации в случай на бедствия в системата на 
БЧК съществува от 2001 г., от когато БЧК разполага с лиценз от Държавната комисия 
по далекосъобщения за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радио мрежа, а от 2004 г. – и лицензия за допълнителни честоти на БЧК. В 
рамките на сътрудничеството с МФЧК/ ЧП и други Национални дружества, организацията 
разполага с оборудване за изградената вече радио мрежа – антени, радиостанции /УКВ и 
КВ/, мобилни станции и аксесоари. Радиомрежата на БЧК за работа при бедствия обхваща 
областите организации, в които се намират междуобластните складове – Русе, Добрич, 
Бургас, Секретариата на НС на БЧК и Централна складова база – Лозен.

l Взаимодействие с партньори на БЧК в дейността ППБ

Взаимодействието с партньори в областта на ППБ през изминалата година 
беше на добро ниво. Представители на организацията участваха в различни учения за 
изграждане на координация между структурите, работещи на терен и в различни работни 
групи за изграждане на нови подходи за работа в това направление. 
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Доброто взаимодействие с правителствените органи, местната власт и 
неправителствените организации допринесе за бързата и точна реакция при 
подпомагане на пострадалото население през 2007 г.

Своевременно бяха изготвени и изпратени до ОС на БЧК указания за действие при 
възникване на усложнена обстановка (летните горещини и зимната обстановка) през 2007 
– 2008 г.

Заключение и препоръки
Дейността на организацията по подготовка и помощ при бедствия през годините 

отбеляза значително развитие. Пред БЧК стоят много нови предизвикателства, свързани с 
променящите се условия за работа. Преимущество на организацията е наличието на местен 
ресурс за предприемане на директни действия на общностно ниво. Оценката на уязвимостта 
и капацитета, които извършва организацията, очертава добре рисковете, пред които 
общностите се изправят в социален и икономически аспект, както и по отношение факторите 
на околната среда. На тази основа се извършва целенасочено изграждане на капацитет, 
който е решаващ за справяне с техните предизвикателства. Работата по популяризирането 
и планирането на дейностите, свързани с направените изводи, е рефлектирало в укрепване 
и създаване на сътрудничество между организацията и структурите на правителствено 
и неправителствено ниво с цел позициониране и координация на отделните сектори и 
компоненти от работата по подготовката и помощ при бедствия.

Обща стойност на предоставените помощи – приблизително 119 731 лв.

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО Вид подпомагане ПАРИЧНА 
СТОЙНОСТ 

1 Област Разград - Цар Калоян и Езерче – наводнения Спално оборудване, дрехи, посуда, легла с матраци, 
извършен частичен ремонт на 2 детски градини 83 214,83 лв. 

2 Област Шумен с. Венец - наводнения Постелъчно бельо, миещи препарати, спални 
комплекти, дрехи и ремонтирани 6 къщи 12 133 лв. 

3 Област Пазарджик – общини Панагюрище, Пазарджик и 
Белово - наводнения 

Дрехи, спално бельо, домакинска техника, 
дезинфектанти, храни и строителни 14 273 лв. 

4 Област Хасково – Тополовград и Димитровград - пожари Храни, постелъчно бельо и дрехи 3 665,91 лв. 

5 Област Сливен, село Филаретово - мълния Купени домашни животни за 35 семейства 3 795 лв. 

6 Област Русе с. Пиргово, Нисово и Бъзовец - наводнения Постелъчно бельо, дрехи и походни легла Приблизително 
2650 лв.

Дейности за помощ при бедствия
Работата по оказване на методическа помощ на ОС на БЧК по въпросите, 

свързани с реакция при кризи беше целогодишна и насочена към постоянно 
променящата се ситуация и условия.

През 2007 г. на територията на РБългария бяха подпомогнати постра-
далите при наводненията през пролетта, лятото и есента, както и 
населението в 20 области на страната, засегнато от незапомнените 
горещини през юли 2007 г. и горските пожари.

Средствата, с които БЧК подпомогна пострадалите при различните бедствия, са 
посочени в таблицата:
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Планинска спасителна служба

Дейността на Планинската спасителна служба (ПСС) при БЧК е регламентирана 
от държавата със Закона за БЧК и вътрешно-устройствените документи на ПСС.

Спасителна дейност
През 2007 г. ПСС:

l Работи с участието на 650 доброволни спасители и 42 щатни планински 
спасители, организирани в 32 спасителни отряда;

l Оказана е помощ на 1197 души, от които 880 са откарани в болница с тежки 
увреждания;

l Извън редовните дежурства, в ПСС са проведени 36 спасителни акции с участието 
на 243 планински спасители;

l Оказана е помощ на 42 пострадали, 18 са намерени здрави и са изведени 
от критична ситуация. Шест души са намерени мъртви, като телата им са 
транспортирани от планините до медицинско заведение при сложни теренни 
метеорологични условия.

Причините за нещастията са комбинирани, но в повечето случаи 
основно значение има субективният фактор. Налице са недооценяване 
на собствените възможности, непознаване на терена и особеностите 
на метеорологичните процеси в планините, слаба физическа 
подготовка, неподходяща екипировка и т.н.

Учебна дейност
През отчетния период в ПСС се изпълняваше предвидената годишна учебна 

програма в съответствие с наличните финансови средства. Общо за годината 
23 души придобиха звание “планински спасител”, 11 души – званието “старши 
планински спасител”, а 145 спасители са участвували в специализирани курсове за 
квалификация. 

Профилактична дейност
ПСС поддържа активни контакти както с централните, така и с областните медии. 

Осъществени са около 590 предавания с участие на специалисти от ПСС, публикувани 

са над 120 печатни материала.

Интернет страницата на ПСС ежедневно се актуализира с информация за 
оперативната обстановка в планините, с много съвети, препоръки и друга полезна 
информация. Страницата в Интернет е със следния адрес: http:/pss.bglink.net и дневно 
през зимния сезон се посещава от повече от 5 000 потребители.

Организационна дейност
През 2007 г., дейността на ПСС се ръководеше от УС на ПСС и дирекция “ПСС” 

при НС на БЧК. Разшириха се връзките и взаимодействието със стопаните на планински 
терени и обекти, както и с новоорганизираните национални паркове, ски-центрове, 
съоръжения. На договорна основа беше осъществено ежегодното сътрудничество с 
дружествата „ЮЛЕН” АД на Банско, „БОРОСПОРТ” АД на Боровец, с туристически фирми от 
Чепеларе и Добринище.

В края на годината беше създаден новият Учебен център на ПСС, беше назначен 
началник на Учебния център и беше приет план за работата му през 2008 г.

През втората половина на годината експерти от ПСС активно участваха в 
разработването на междуведомствен Правилник за работата на телефон 112. В началото 
на 2008 г. Правилникът беше съгласуван от ръководителите на петте организации за 
спешни повиквания: Полиция, Бърза помощ, Противопожарна охрана, Гражданска защита, 
Планинска спасителна служба при БЧК, и от 01.02.2008 г. влезе в сила.

Добри резултати дава въведената през 2000 г. система за заплащане на оказаната 
помощ в планината, както и разпространяването и прилагането на различните 
видове “Планинска здравна застраховка”, като застрахователен продукт на шест 
големи застрахователни компании. Около 70% от общия брой на пострадалите в 
планините, на които ПСС е оказала помощ през 2007 г. са имали застраховка.

Международна дейност
През октомври 2007 г. представители на ПСС участвуваха в годишното работно 

съвещание на Международната организация по планинско спасяване – ИКАР. Обсъдени и 
приети бяха новости в областта на планинската медицина и “земното” спасяване. Водачи на 
спасителни кучета взеха участие в специализирани курсове във Високите Татри – Словакия, 
за работа при лавинни нещастия и в тренировъчни занимания в Хърватска, съвместно с 
екип от Гражданска защита, като представители на България в учение на НАТО.
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Финансово осигуряване на дейността
Ефективното извършване на дейността означава непрекъснато 
организиране и провеждане на комплекс от мероприятия, като:

l основно обучение и поддържаща квалификация на планинските 
спасители;

l поддържане на постоянна готовност за оперативна работа на личния 
състав от доброволни и щатни спасители;

l обучение и поддържане на квалификацията на специализираните групи 
на ПСС: за спасяване със спасителни кучета и за оказване на помощ 
от въздуха с хеликоптер. От 2006 г. стажант-планинските спасители 
заплащат част от разходите за обучение в размер на 100 лв. на курс;

l снабдяване на личния състав със защитно облекло и съоръжения за 
работа на терена. От 1992 г. доброволните спасители заплащат част от 
стойността на защитното облекло, като процентът е между 30 и 100%;

l поддържане в изправност и готовност на материално-техническата 
база: снежни машини, транспортни машини, спасителни съоръжения, 
медицински съоръжения, радиотехника, сгради на спасителни бази и 
постове;

l снабдяване с горивно-смазочни материали, резервни части, медицин-
ски консумативи.

Всичко, изброено по-горе има финансово изражение. Единствено въпрос на 
вътрешна организация е ефективното организиране на оперативната работа на 
доброволните спасители. Тя се изразява в планови дежурства и оперативна, спасителна 
работа в спасителни постове.

Трудът на доброволните спасители не се заплаща. За извършване на дейността 
през 2007 г., в разходната част на бюджета беше посочена като необходимост сумата 
от 29 3558 лв. и 24 0000 лв. за екипировка, резервни части и съоръжения. Характерно 
за вътрешния бюджет на ПСС през последните четири години е обстоятелството, че 
държавната субсидия покрива само част от необходимата сума за ФРЗ. Допълването на 
това перо, както и осигуряването на останалите суми за спасителна дейност и екипировка 
става от приходите от оказаната помощ и от други постъпления, като наеми, вноски от 
спасителите от екипировка, от дарители.

В заключение, следва да бъдат посочени два конкретни проблемни въпроса, 
формулирани от ръководството на ПСС, за решаването на които през 2008 г. ще се разчита 
на подкрепата на ръководството на БЧК, а именно:

l промени в Закона за БЧК, с посочване на ясна дефиниция за предмета на дейност 
на ПСС и идентифициране на субекта /структурата/, който извършва тази дейност, а 
именно Планинската спасителна служба;

l разширяване на договореностите със стопаните на големите спортно-туристически 
центрове за подпомагане дейността на ПСС в съответните райони на основание на 
държавните нормативни и вътрешно-устройствени документи на организацията.
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Водноспасителна дейност

Основните насоки за работата на “Водноспасителната служба” (ВСС) към БЧК са 
регламентирани от държавата със Закона за БЧК и “Наредба за водноспасителната дейност и 
обезопасяването на водните площи”, където са определени съответно нейните функции.

През 2007 г. за предотвратяване на водни инциденти ВСС акцентира дейността си върху:

l Обучение на водноспасителни кадри;
l Профилактична дейност сред учениците и гражданите;
l Оказване на методична помощ за организиране на водноспасителната дейност;
l Методична помощ при изграждане на екипи за действия при наводнения.

Цифрово изражение на дейността:

С оглед необходимостта от актуализиране на “Наредба за водноспасителната дейност 
и обезопасяването на водните площи”, обн. ДВ, бр. 65, 31.07.1996 г. е сформирана работна 
група от експерти и членове на Националната комисия по водно спасяване за 
изготвяне на предложения за промените. 

През ноември 2007 г. НС на БЧК прие “Концепция за развитие на 
водноспасителната дейност в Българския Червен кръст”. 

В съответствие с приоритетите и на основание договори с концесионерите 
Областният съвет на БЧК-Бургас охраняваше 9 плажа, а Областният съвет Добрич 
– 4 плажа.

Представители на червенокръстките организации в Бургас и Добрич участваха 
като експерти в комисия, назначена от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за проверка на състоянието на плажовете, отдадени на концесии 
през летния сезон /71 плажа/. Отбелязаха се драстични нарушения на изискванията на 
Наредбата в някои малки и неатрактивни курорти.

За първи път съгласно договор между областния управител на Видин и ОС на БЧК-
Видин трима спасители охраняваха плаж “Баба Вида” на река Дунав. 

За поредна година на язовир Пчелина със съдействието на ОС на БЧК-Разград бе 
разкрито охраняемо къпално място и сезонът завърши без инциденти.

Представители на дирекция „ВСС” се включиха в 50-ото юбилейно преплуване на 
Дунав.

Воден травматизъм
Броят на спасените от удавяне хора за 2007 г. е 2493 души /1095 за 2006 г./, а 

броят на удавените – 146, от тях 27 деца.

В охранявана зона за годината има 9 удавяния, от тях 3 на плувни басейни и 6 на море. 

Подценяването от някои общини на проблема с водния травматизъм и липсата 
на финансов ресурс за разкриване на охраняеми къпални места, неспазването на 
забранителните знаци и недобрата плувна култура на гражданите са причините за 
относително високия брой на удавяния във вътрешните водоеми – 96 инцидента с 
фатален край (65,8%). Дори поставянето на забранителни табели не може да спре 
ефективно посещенията през летния сезон. 50 инцидента или З4% от удавянията 
са на море. Посочените данни ясно илюстрират ефекта от работата на водните 
спасители.

Подготовка и квалификация на кадри
През 2007 г. бяха проведени 48 курса за плувни басейни (с 4 повече от 2006 г.) и 

24 курса за открити води (с 2 повече от 2006 г.). В сравнение с 2006 г. бяха обучени 185 
спасители повече. 

Поради големия брой обучени спасители за басейни през 2006 и 2007 г. на този етап 
басейните в страната са подсигурени с необходимия брой водноспасителни кадри.

Липсата на добра плувна подготовка на кандидатите за открити водни площи и 

показатели брой

Спасени 2493
Удавени 146
Удавени деца до 17г. 27
Удавени в охранявани зони 9
Обучени водни спасители – басейн – 806 ; Открити води - 288 1094
Заверени талони –басейн - 694, море - 1002 1696
Обучени “Водноспасителен минимум” 62 342
Обучени в курс “Млад спасител” /207 деца за 2006 г./ 405
Дружества на водните спасители 33
Брой членове на дружества 1114
Публикации в медиите 467
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море е фактор, който влияе върху понижения брой на обучени спасители за това ниво. 
Продължава тенденцията към недостиг на спасители за открити водни площи и 
море през летния сезон. Недоброто трудово възнаграждение, битовите условия, 
изтичането на кадри в чужбина и слабият контрол по отношение спазването 
изискванията на Наредбата за ВС дейност си остават основни причини за недостига 
на водни спасители за Черноморието.

В някои случаи, с цел икономии, не се назначават необходимият брой кадри с мотива, 
че няма желаещи.

В областните съвети бяха заверени лични талони за правоспособност за 
спасители на басейни на 694 души, а за спасители на открити водни площи и море 
– на 1002 или общо 1696 души (1620 за 2006г.).

Проведени бяха семинар по предсезонна подготовка със специалистите по ВС и курс 
„Спешна помощ при водни инциденти” с лекари и медицински сестри в НУЦБЧК-Созопол.

В края на май бе проведен и курс за старши спасители, в който успешно се обучиха 
15 курсисти.

Съвместно с дирекция „ППБ” през май в гр. Девин се проведе курс за спасяване 
в бързо течащи води. Обучени бяха създадените екипи за действие при наводнения 
в Добрич, Бургас и Русе. Участваха и представители от Смолян, Варна, Видин и гост 
инструктор от Република Хърватска. Обучението бе заснето на рекламен филм, 
показващ готовността на БЧК за работа при наводнения. Филмът бе излъчен по някои 
кабелни телевизии и бе разпространен в областните организации на БЧК.

На първото проведено в България състезание “XV ENTURE” за изпитание на 
човешките възможности, по покана на организаторите екипът за действие при 
наводнение към дирекция „ВСС” охраняваше участниците на язовира в гр. Девин.

През септември в НУЦБЧК - Созопол се проведе курс за инструктори по водно 
спасяване с 23 курсисти.

Профилактична дейност
Със заповеди на областните управители бяха изградени 120 областни и общински 

комисии по водно спасяване. В тяхната работа взеха участие наши специалисти, които 
инспектираха водните площи в регионите и даваха необходимите препоръки за тяхното 
обезопасяване.

Очевидно е обаче, че тези комисии са неефективни, не прилагат необходимите 
санкции и не са достатъчна предпоставка за предотвратяване на редица нарушения на 
нормативните актове, касаещи водноспасителната дейност и летния туризъм в страната.

брой обучени

Общ брой обучени за двете степени през 2007 г.

Общ брой обучени за двете степени през 2006 г.

Спасители – басейн през 2007 г. 

Спасители – басейн през 2006 г.

Спасители – открити води през 2007 г.

Спасители – открити води през 2007 г.

Обучени водни спасители

0 200 400 600 800 1000 1200
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През юни се проведе и традиционната “Седмица на водното 
спасяване” с пресконференции на национално и областно ниво, 
демонстрации на техники за спасяване, много публикации и 
материали в медиите.

За втора поредна година бе реализиран много успешно проектът на СС на БЧК, “Децата, 
водата, опасността и как да ги предпазим”, финансиран от ДАМС. 

ОС на БЧК-Хасково в партньорство с МОН продължиха да развиват проекта “Приятели 
с водата” с деца от 2 и 4 клас от Ивайловград. Методиката и програмата за обучение по 
този проект, придружени от учебна тетрадка и диск, бяха предоставени за ползване 
на областните съвети.

ОС на БЧК-Плевен реализира успешно обучението по водноспасителен минимум 
с финансовата подкрепа на общината, съвместно с която бе издадена книжката по 
водноспасителен минимум .

БЧК във Варна и Бургас издадоха брошури за профилактика на водния травматизъм, а 
във Варна вече има магазин за продажба на водноспасителна екипировка. 

За профилактиката на водните инциденти получавахме подкрепа от представители 
на МЗ, МВР, МОН, дирекция “Концесии” към МРРБ, дирекция “Гражданска защита”, ДАМС, 
Столична община и др.

Международна и спортна дейност
ВСС към БЧК е член на Международната федерация по водно спасяване - клон Европа 

/ILSE/ от 1967 г. и има представители в Борда на директорите и комисията по спасяване. 

През 2007 г. представители на БЧК взеха участие в годишната работна среща на 

комисиите към ILSE и Борда на директорите. На нея се представи тренировъчна 
програма за спасители, която ще бъде основа за разработването на единни критерии 
за оценка годността на водните спасители в Европа.

Подписан бе договор между ILSE и БЧК във връзка с проекта на Международната 
федерация за „Оценители риска на плажове”. Той ще даде изключителното право 
на обучени експерти по водно спасяване от БЧК да правят оценка на риска на 
българските плажове кандидатстващи за Син флаг.

През ноември Българският национален отбор по водно спасяване (4 мъже и 1 
жена) участва в Открития шампионат на Германия по водно спасяване с представители 
на 18 местни клуба и 13 национални отбора от Австралия, Нова Зеландия, Испания, 
Франция, Италия, Холандия и др. Бяха поставени няколко световни рекорда. Нашите 
представители, които са нови и перспективни състезатели, подобриха личните си 
постижения и заеха 8 място в отборното класиране. Продължава и подготовката им за 
участие в Световното първенство по водно спасяване през 2008 г. в Германия.

Във В. Търново бе проведен традиционният национален турнир по водно 
спасяване. В него взеха участие състезатели от различни възрастови групи. 

Кадрово обезпечаване на дейността
През 2007 г. в областта на водното спасяване работиха 22 специалисти в 

секретариатите на областните съвети на БЧК и 3 в Секретариата на НС на БЧК.

На основание “Правилник на водноспасителната служба към БЧК” през март се 
проведе Делегатското събрание на дружествата на водните спасители, което избра 6 нови 
членове в Националната комисия по водно спасяване.
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2007 г. бе изключително активна година в областта на международното 
сътрудничество на БЧК, с над 70 участия на български представители в мероприятия 
в чужбина и над 30 посещения в БЧК от страна на представители на други национални 
дружества, компоненти на Движението, и дипломатически представители.

БЧК активно участва в дейността на Международното движение 
на Червения кръст и Червения полумесец, на международните 
форуми на Движението и на тематични и регионални форуми, 
където БЧК има отличен авторитет. Международната награда на 
БЧК, връчена на Общото събрание в Женева за принос в развитието 
на доброволчеството, е демонстрация на признанието на 
Движението за професионализма на БЧК.

Сред основните приоритети на международното сътрудничество на организацията 
за 2007 г. продължиха да са подготовката и помощ при бедствия, социално-здравни 
грижи, младежки дейности и организационно развитие. Засилва се ролята на редица 
европейски приоритети, като миграция, трафик на хора, социално включване, активно 
стареене, човешки права, работа с маргинализирани групи и др.

Двустранно сътрудничество
с други национални дружества
БЧК има подписани договори за сътрудничество и споразумения за осъществяване 

на конкретни проекти в области от взаимен интерес с над 20 национални дружества 
на ЧК/ЧП от Австрия, Германия, Испания, Китай, Норвегия, Румъния, Русия, САЩ, Турция, 
Швейцария и др. Бяха преподписани договори за сътрудничество с Македонски ЧК и с ЧК 
на Сърбия. Освен в традиционните сфери, сътрудничеството засяга и теми като човешки 
права, работа с безнадзорни деца, борба с трафика на хора, издирвания и съвместно 
кандидатстване пред фондовете на ЕС.

Бяха разменени визити на най-високо ниво с Руския ЧК, Турския ЧП, Македонския 
ЧК, Германския ЧК и осъществени посещения на Испанския, Германския, Холандския, 
Австрийския и Британския Червен кръст. Установиха се връзки с Японския, Френския, 
Канадския и Финландския ЧК.

През 2007 намаля броят на червенокръстките партньори, финансиращи проекти на 
БЧК или предоставящи хуманитарна помощ, като се засилва търсенето на равностойни 
партньорства. Независимо от тази тенденция и през 2007 г. традиционни партньори като 
Италианския, Швейцарския ЧК и други предоставиха хуманитарна помощ и средства за 
изпълнение на програми на БЧК. Най-голям принос имат Швейцарския, Холандския, 
Италианския, Испанския, Германския и Австрийския Червен кръст. Международни 
партньори са подкрепили дейността на БЧК в областите Кърджали, Русе, Пловдив, 
Кюстендил, Монтана и Добрич. 

Разширява се практиката за установяване на международни партньорства и контакти 
на областно и общинско ниво. През 2007 г. 18 областни организации на БЧК са поддържали 
международно сътрудничество с 33 партньорски организации на Червения кръст и 
Червения полумесец, а 11 областни организации на БЧК – с общо 19 партньори извън 
Движението на ЧК и ЧП. През 2007 г. БЧК оказа експертна помощ на други национални 
дружества в областта на подготовката и помощ при бедствия (Молдова) и общностно 
развитие (Таджикистан).

Регионално сътрудничество на Балканите
БЧК работи последователно за задълбочаване на традиционно добрите си отношения 

и двустранно сътрудничество с дружествата на ЧК/ЧП от района на Балканите.

През 2007 г. в България бяха делегации от най-високо ниво на Турския ЧП, Македонския 
ЧК и ЧК на Сърбия. Беше подновен договорът за сътрудничество с Македонския ЧК и 
подписан договор за сътрудничество с ЧК на Сърбия.

Проведоха се срещи и размени на делегации между местни, областни и национални 
организации на балканските дружества на ЧК и ЧП, като най-активно бе сътрудничеството с 
Македония и Гърция. През 2007 г. за първи път започна проектно трансгранично сътрудничество 
на областни организации на БЧК и Гръцкия ЧК. Засилва се сътрудничеството с Турския ЧП.

Международно 
сътрудничество
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Сътрудничество с международните 
организации на Движението и многостранно 
сътрудничество
През 2007 г. усилията на БЧК продължиха да бъдат насочени към осъществяване на 

добра координация с Международната федерация на дружествата на Червения кръст 
и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и 
Постоянната Комисия на Червения кръст и Червения полумесец (ПКЧК/ЧП).

Официална делегация на БЧК участва в най-авторитетните форуми на Движението, 
сред които Общото събрание на МФЧК/ЧП, Съвета на делегатите и 30-ата Международна 
конференция на ЧК/ЧП в Швейцария. БЧК участва и в обсъждането на най-важните 
въпроси за Международното движение – промяна на Устава, бюджета и плана за действие 
на Федерацията, резолюции и декларации, както и подкрепата за Международния закон 
за бедствия.

Представители на БЧК взеха участие в Европейската конференция на дружествата 
на ЧК/ЧП, в годишната среща на Европейския офис на ЧК и в срещата на ръководството 
и управлението на националните дружества на ЧК/ЧП от Централна и Източна Европа. 
Бе установен редовен контакт с новия Зонален офис на МФЧК/ЧП за Европа.

БЧК активно си сътрудничи с Регионалните делегации на МКЧК и МФЧК/ЧП 
в Будапеща, чиито представители посетиха България през 2007 г. През 2007 г. се 
активизира сътрудничеството на БЧК с Европейския офис на ЧК. Бяха проведени серия 
от обучения за представители на националния секретариат и областните структури на 
БЧК с цел запознаване с приоритетите и процедурите за кандидатстване за финансиране 
от програми на Европейския Съюз и Структурните фондове.

През 2007 г. представители на БЧК участваха в многобройни международни срещи, 

семинари и курсове за обучение на теми като развитие на ресурсите, подобряване на 
финансовата политика, връзки с обществеността, разпространение на международното 
хуманитарно право (МХП), младежки дейности, подготовка за бедствия, работа с 
доброволци, подготовка на проекти и др.

БЧК активно участва в срещи на международни мрежи и форуми, като Глобалния 
здравен форум, PERCO (Платформа за сътрудничество на европейските дружества 
на ЧК, работещи с бежанци, кандидати за убежище и мигранти), ECRE (Международна 
мрежа на НПО, работещи с бежанци и изгнаници), ENDOV (Европейска мрежа по 
доброволчеството), Извънредна Генерална асамблея на ILSE (Европейска федерация за 
водно спасяване), IKAR (Международна мрежа за обмен на опит в планинско спасяване), 
ERNA (Международна мрежа на ЧК и ЧП за ХИВ/СПИН и туберкулоза), FAEEN (Европейски 
референтен център за обучение по първа долекарска помощ), Европейската 
червенокръстка мрежа за борба с трафика на хора, Кръгла маса на Международния 
институт за Хуманитарно право; Европейско състезание за първа помощ (сребърен 
медал за БЧК); Европейска конференция “Застаряване на населението в ЕС”; Учение 
“ИДАСА” – 2007 в Хърватска; Годишна среща на юристите на НД, организирана от МКЧК и 
МФЧК/ЧП; среща на Европейската мрежа за психосоциална подкрепа (ENSP); Световната 
младежка асамблея за пътна безопасност и други.

Сътрудничество с държавни институции, 
представителства на международни 
организации в България, посолства, НПО и др.
Много добра координация и взаимодействие съществува с Министерство на външните 

работи (МВнР), като включително на най-високия форум на Международното Движение – 30-
ата Международна конференция – се проведоха активни консултации и срещи за уточняване 
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на общи позиции. Активно беше сътрудничеството и с други държавни институции, 
включително изпълнение на общи дейности – МЗ, МТСП, МДПБА, МВР, МФ и други.

Продължиха активните връзки на БЧК с представителства на международни 
организации в България, като Делегацията на ЕК, ВКБООН, Глобалния фонд за борба със 
СПИН, туберкулоза и малария, Международна организация по миграция, Международна 
организация по труда, Каритас и др. Дипломатическите представителства в България бяха 
редовно информирани за дейността на БЧК, за важни за организацията международни 
събития. През 2007 г. в БЧК гостуваха дипломатически и официални представители 
на Австрия, Великобритания, Германия, Европейската комисия, Испания, Македония, 
Палестина, Сърбия и Швейцария. По време на тези срещи бяха представени дейностите на 
БЧК, сътрудничеството с други национални дружества, бяха обсъдени възможностите за 
съвместни дейности.

Издирвания на членове
на разделени семейства
И през 2007 г. Службата по издирвания към БЧК продължи ефективна дейност по 

издирвания на хора, загубили връзка помежду си в следствие на конфликт, природно 
бедствие или социални причини.

Дейността на Службата по издирвания бе насочена предимно към „социални” 
издирвания, свързани преди всичко с миграция на населението. Успешно бяха закрити 
29 случая на издирвания, новопостъпилите молби за издирване в България бяха 14, 
а за чужбина – 24. През 2007 се отбеляза значителен спад на броя постъпили молби от 
граждани за издирване на техни близки в други страни. Това показва нуждата от усилия 
за разпространение на информация в обществото и институциите за ролята и функциите 
на Служба “Издирвания”, както и активно информиране и обучение на представители на 

областните и общински структури на БЧК. С тази цел дейността на Службата бе представена 
на семинари и обучения в БЧК.

Службата работи в сътрудничество със Службите за издирвания на другите национални 
дружества на ЧК и ЧП, с подразделения на МВР и в частност - дирекции „КИАД”, „Миграция” 
и НС „Гранична полиция”, както и в сътрудничество с местните власти и институции.

Разпространение на познания за
международното хуманитарно
право и основните принципи
на червенокръсткото движение
В изпълнение на уставните си задължения, Закона за БЧК и съобразно поетите от Р. 

България конвенционни ангажименти, през 2007 г. Българският Червен кръст продължи 
работата си по разпространението на познания за нормите на международното хуманитарно 
право (МХП) и за ролята и основните принципи на червенокръсткото движение.

В сътрудничество с Генералния щаб на Българската армия бе издаден сборник 
“Норми и правила на международното хуманитарно право относно воденето на военни 
действия”, съдържащ основните международноправни актове, посветени на регулирането 
и ограничаването на методите и средствата за водене на война. С оглед на пълноценната 
подготовка на кадровите военнослужещи, на инструкторите в българските военни 
контингенти бяха предоставени три учебни видеофилма относно различните категории 
закриляни лица и обекти при въоръжен конфликт и съществуващите забрани върху 
определени видове оръжия с неизбирателен ефект. Проведени бяха четири семинара 
по международните норми на хуманитарното право и човешките права за офицери от 
националните въоръжени сили и службите за сигурност, продължено бе участието ни в 
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курсове по линия на НАТО чрез изготвяне и представяне на специализирани изложения 
и упражнения, подпомогната бе и подготовката на представителен екип от кадети за 
участие в международен конкурс по хуманитарно-правни теми.

Осъществените популяризаторски начинания, целящи насърчаване на стремежите 
за предотвратяване и възпиране погазването на нормите на хуманността, включваха 
подпомагане на усилията на българските държавни институции за оповестяване, 
изпълнение и усъвършенстване на съществуващите международни хуманитарно-правни 
разпоредби. Разпространени бяха информационни материали относно наскоро влезлия 
в сила Протокол V за взривоопасните остатъци от въоръжени конфликти и бе проведен 
семинар за студенти на тема “МХП – правна основа за дейността на червенокръсткото 
движение”.

С подкрепата на МКЧК бяха проведени семинар по международно хуманитарно 
право за ръководители на международни отдели на български държавни институции и 
неправителствени организации и курс на тема “Нормите на международното хуманитарно 
право и основните принципи на червенокръсткото движение” за служители в Секретариата 
при НС на БЧК.

Съвременните предизвикателства пред световната общност и червенокръсткото 
движение по отношение на ролята и прилагането на международните хуманитарно-
правни разпоредби и опитите за изместване и дори за обезсмисляне на същината 
на хуманитарното право и универсално приетите му основни принципи обуславят 
необходимостта от по-нататъшно активизиране на усилията ни за осигуряване на тяхното 
ефективно оповестяване и съблюдаване в условията на днешните въоръжени конфликти 
и по-специално, при т.нар. “война срещу тероризма”.



��

Бежанско-мигрантска служба

Основни фактори, които оказаха влияние върху работата на Бежанско-мигрант-
ската служба на БЧК през 2007 г.:

l Пълноправното ни членство в Европейския съюз доведе до увеличаване 
броя на чужденците, търсещи закрила в България. Броят на лицата, 
потърсили закрила на територията на РБългария през 2007 г. е 975, което 
е с около 34 % повече спрямо 2006 г. За същия период беше предоставен 
статут на бежанец на 13 чужденци и хуманитарен статут на 322, от които 
278 от Ирак. Основни страни на произход както и през предишните години 
остават Афганистан, Армения, Иран, и др., както и лицата без гражданство.

l Реализиране на Националната програма за интеграция на бежанците 
/НПИБ/. През 2007 г. Държавната агенция за бежанците (ДаБ) активно 
продължи да работи по Националната програма за интеграция на 
бежанците, която беше приета с решение на Министерския съвет през 
2005 г.

Вследствие на тези фактори се наложи и промяна в приоритетите и насоките 
на работа на Бежанско-мигрантската служба на БЧК. В тази ситуация, запазването на 
опита и ролята на БЧК в областта на миграцията и бежанците изисква търсене на 
възможности за договаряне с държавните структури изпълнението на интеграционни 
дейности, както и развиването на услуги с по-голяма насоченост към мигранти.

Финансиране на дейността на БМС през 2007 г.
Дейността на БМС се финансира основно със средства, предоставени от Върховния 

комисар за бежанците към ООН (217 717,00 лв.). По споразумението за сътрудничество с 
ДАБ при изпълнение на НПИБ бяха предоставени 47 300 лв., с които бяха подпомогнати 
бежанците за покриване на наем и режийни разноски.

Работата на БЧК в полза на бежанците и мигрантите се осъществи в следните основни 
направления:

Интеграция на новопризнати бежанци
Основните дейности, реализирани от Бежанско-мигрантската служба за улесняване на 

интеграцията на бежанците и броят на възползвалите се от тях са:

l Социални консултации и подпомагане на бежанците за реализиране на техните 
основни социални и икономически права – 1532 консултации.

l Финансово подпомагане на бежанците за период до 10 месеца след получаването 
на решението за предоставяне на закрила, както и за времето на езиково или 
професионално обучение – 315 души.

l Подпомагане за наемане и/или заплащане на квартира – 88 души.
l Лекарска помощ и лечение, както и психологични консултации (вкл. осигуряване на 

лекарства) – 205 души. Медицинското обслужване на бежанците се извършваше от 
Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III”, с която БЧК имаше 
сключен договор. Психологични и /или психиатрични консултации се осигуряваха от 
фондация “Център Надя”.

l Заплащане на здравни осигуровки – 18 души.
l Подпомагане и поощряване образованието на децата чрез осигуряване на допълнително 

обучение по български език, предоставяне на учебници и учебни помагала, финансова 
помощ, заплащане на такса за детска градина и други – 221 деца.

l Подпомагане на уязвими групи сред бежанците – сами родители с деца, хора с 
увреждания, хронично болни, многодетни семейства, трайно безработни, възрастни 
– 77 души.

l Предоставяне на стипендии за придобиване на висше образование – 1 човек.
l Детски лагери с интензивно изучаване на български език за деца на бежанци и 

български деца от социално слаби семейства – 34 деца.

Общият брой на бежанците, подпомогнати през изминалата година, е 1 185.
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Подпомагане и развиване на
капацитета на организации на
бежанските общности 
През изминалата година БМС продължи да работи за укрепване капацитета на 

организации на бежанските общности – Съвет на жените-бежанки (СЖБ) и Етиопско 
земляческо дружество (ЕЗД). В условията на намаляващо финансиране по линия на офиса 
на Върховния комисар за бежанците към ООН усилията на БМС бяха съсредоточени главно 
към подготовка на организациите за самостоятелно функциониране като структури на 
гражданското общество. С тази цел през годината представители на двете организации 
участваха в два обучителни семинара по въпроси, свързани с работата в екип, планиране, 
разработване и изпълнение на проекти, източници за фондонабиране, изработване на 
фодонабирателни стратегии и др. Служители на БМС предоставяха регулярна помощ и 
консултации на организациите при планиране и осъществяване на техни дейности, както 
и за обсъждане на различни аспекти и проблеми на работата с бежанци.

Доброволци и членове на СЖБ активно се ангажираха за подпомагане на 
бежанците: оказваха помощ на бежанците за установяване на контакти с различни 
държавни и общински структури, неправителствени организации, болнични заведения 
и други, участваха при организиране на различни културни и социални мероприятия на 
бежанските общности, съдействаха на БЧК при идентифициране на лицата и семействата 
със специални нужди, осигуряваха психологична помощ и грижи за болни, инвалиди и 
разделени от семейството си деца. През отчетния период СЖБ предостави помощ на 700 
бежанци, включително и такива, които бяха в процедура за предоставяне на закрила. 

БМС оказа подкрепа и на Етиопското земляческо дружество чрез заплащане на 
разходите за офис и наемане на координатор за дейността на дружеството. През 2007 
г. Дружеството подпомогна 109 бежанци, предимно от Африка, чрез консултации, 
предоставяне на хуманитарна помощ, насочване към институции и др.

Оказване на хуманитарна помощ
на лицата, търсещи убежище,
задържани на границата
През 2007 г. беше подновено споразумението за сътрудничество между Българския 

Червен кръст и Национална служба “Гранична полиция” към МВР, с което се създадоха 
условия за задълбочаване на взаимодействието между двете институции в областта 
на хуманитарното подпомагане на лицата, търсещи убежище, задържани при опит за 
нелегално влизане на територията на България, а също и за подобряване, в рамките 
на възможното, на условията на живот на задържаните. Съгласно споразумението, БЧК 
осъществи 4 посещения в местата за задържане и предостави храна, медикаменти, дрехи, 
хигиенни материали, дезинфектанти и други за нуждите на задържаните лица. 

Работа с мигранти
Основен приоритет на работа на БМС през 2007 г. остана интеграцията на бежанци. 

Дейностите с мигранти бяха ограничени по своя характер и бяха свързани главно с развиване 
на мигрантската общност в България и мобилизиране на нейните ресурси за подпомагане на 
бежанци. През цялата година благодарение на различни дарители от мигрантските общности 
на лицата, търсещи убежище, бежанци и мигранти от уязвими групи бяха раздадени 174 
хранителни пакета, нови ботуши и обувки, детски дрехи, бебешки храни и млека. 

През 2007 г., БМС подписа споразумение за сътрудничество с дирекция “Миграция” 
на НС “Полиция” и получи достъп за посещения на дома за настаняване на чужденци с 
наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в България с 
цел оказване на хуманитарна помощ.

Сътрудничество с държавни и
неправителствени организации
на национално ниво
В областта на закрилата и подпомагането на бежанците работата на БЧК се осъществяваше 

в тясна връзка и взаимодействие с редица държавни институции (Държавна агенция за бежанци 
и нейните териториални поделения, Агенцията по заетостта), местни структури (общински 
дирекции “Социално подпомагане”) и неправителствени организации. Делегирането на БЧК 
на дейности от Националната програма за интеграция на бежанците допринесе за засилване 
на контактите и взаимодействието между структурите на ДАБ и БМС на БЧК. 

През 2007 г. продължиха контактите с факултета по педагогика на СУ “Св. Климент 
Охридски”. Студенти от факултета се включиха като доброволци в работата на БЧК и активно 
участваха при организиране и провеждане на различни мероприятия, като детския летен 
лагер, курсове, благотворителни инициативи и др. 

Допълнително фондонабиране
През 2007 г. набирането на допълнителни средства за работа с бежанци и мигранти 

се извършваше главно чрез касичката, поставена на летище “София”, в която постъпиха 
общо 3 814 лв.
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През 2007 г. в работата на БЧК с медиите се наблюдава тенденция към подобряване 
на сътрудничеството на пресцентъра с медиите, донякъде нарушен през предходната 
година. Публикациите в печата и предаванията в електронните медии са преобладаващо 
позитивни и неутрални. Негативни послания почти липсват.

Броят на публикациите и предаванията през годината е изключително висок – общо 
4 094 материала в печатните издания, в информационните сайтове, телевизионни и радио-
предавания.

В отразяването на многообразната дейност на БЧК отново най-голям е приносът на 
печатните медии – 1 880, след което се нареждат информационните агенции и новинарските 
сайтове. Лидерите в информационното покритие на дейността в БЧК са агенция “Фокус”, 
БТА и информационните сайтове БГНЕС, aсtualno.com, dariknews.net. Относително по-
слабо е медийното присъствие в телевизионните програми.

В сравнение с 2006 г. активността на регионалните медии е по-голяма, особено в Пловдив, 
Бургас, Варна, Шумен, Пазарджик, Разград, Плевен и Враца. И през изминалата година 
пресцентърът поддържаше добро сътрудничество с Асоциацията на регионалните медии. 

Преобладаващи теми през годината са: различни прояви и кампании, свързани 
с първата помощ, безвъзмездното кръводаряване, програма „Домашни грижи” и 
инициативите по превенция на пътната безопасност в страната; дейността на БМЧК; на ВСС 
и ПСС; акциите за подпомагане на засегнатите от наводненията и пожарите през летните 
месеци на 2007 г.

В жанрово отношение традиционно се запазва превесът на информационните 
материали и дефицитът на публицистично-аналитичните.

Връзки с обществеността, 
фондонабиране и 
издателска дейност
Връзки с обществеността

Форми на информационно взаимодействие 2005 2006 2007

Пресконференции и брифинги, медийни събития 32 43 55

Публикации в централния печат 
3 015 5 037

1 856
3 236

Информационни и новинарски агенции 1 380

Радио и телевизионни предавания /национални и столични 
програми/

2 573 2 925 1 434

Прессъобщения 72 95 93

Броеве на електронния бюлетин 47 47 49

Изяви в 
регионалните 

медии
Пресконференции 

и брифинги
Медийни 

кампании
Електронни 

медии
Печатни 

медии

Общ брой 274 471 1032 1404

Медийно отразяване по видове дейности:

ППБ

БМЧК

ПСС

ВСС

СЗП

БМС

МСиЕ
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други
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общо 4094
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През 2007 г. продължи да се разпространява до всички служители в Секретариата 
на НС и до областните структури на организацията всекидневната новинарска справка 
„media news”. 

Непрекъснато се осъвременява информацията в Интернет страницата на БЧК. 
Активността на потребителите в сайта нарасна значително – с 25%. Над 201 000 са 
посещенията през 2007 г. (със 71 000 повече от 2006 г.).

И през 2007 г. медиите бяха партньори и дарители на нашата организация, като 
предоставяха безвъзмездно рекламно време и място във връзка с популяризирането на 
различни кампании. Така например по време на активните кампании с М-Тел рекламният 
клип се излъчваше едновременно в 19 електронни медии.

Издателска дейност

1. Периодични издания
Списание „Здраве” 

През 2007 г. сп. „Здраве” излезе в четвърт от издателския си цикъл, т.е. само първите 
три книжки в тираж 3 000 бр. Поради сериозни трудности с разпространението и поради 
високите разходи за производството на списанието НС на БЧК взе решение да прекрати 
неговото издаване. От средата на юни 2007 г. в партньорство с Вестникарска група 
България (ВГБ), започна отпечатването на съвместно издание с марката „Здраве”.

Вестник „Здраве”

Седмичният вестник „Здраве” излиза в среден тираж 30 000, в обем 8 страници и 
се разпространява в цялата страна. Във всеки брой на вестника цяла страница /седма/ 
е посветена на БЧК и популяризира инициативите и дейностите на организацията. 
Изданието е ценен източник на информация и реклама за нашата организация и дейност. 
ВГБ е поела изцяло производството и разпространението на вестника, а ангажимент на 
БЧК е да популяризира изданието и да подпомага неговото разпространение. 
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Списание “Български Червен кръст”

През 2007 г. бяха отпечатани предвидените три книжки на списанието 
в тираж 1000 бр. Материалите в тях обхващат възможно най-пълно всички 
важни и значими събития и прояви в живота на БЧК както на национално 
ниво, така и в областните и общинските организации. 

В аналитични и публицистични материали в отделните броеве 
се поставяше акцент върху актуални процеси и проблеми в различни 
направления от дейността на организацията, както и върху нейното 
място и роля като част от международното червенокръстко движение. 
Предоставена бе подробна информация за добрите практики в БЧК, за най-
големите национални програми и за проекти на областните организации, 
за значимите международни събития и форуми на Движението и пр.

Периодичността на “Български Червен кръст” (само три броя в 
годината) в значителна степен снижава актуалността и ограничава по-
пълното отразяване на динамиката в живота на организацията.

Седмичен електронен информационен бюлетин

През 2007 г. продължи да се издава и разпространява седмичен 
бюлетин. Той се изпраща за информация на всички централни медии, 
както и на партньорски организации. Въведени бяха някои промени в 
дизайна и външното оформление на бюлетина. Бюлетинът е достъпен 
и за международните партньори на БЧК, в Интернет страницата на 
организацията.

През 2007 г. със съдействието на дирекциите в Секретариата на НС и на 
много областни организации бяха подготвени и разпространени 49 броя.

2. Непериодични издания
За четвърта поредна година бе публикуван “Годишен отчет на БЧК 

– 2006” като презентационно издание за разнообразните дейности на БЧК. 
Подготвени бяха за печат /редактиране и предпечат/ брошури и листовки 
на различни структури на организацията, годишни календари и рекламни 
материали. 
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Фондонабиране и маркетинг
Дейностите на организацията в областта на фондонабирането през 2007 г. бяха 

организирани и осъществявани на базата на Стратегията по фондонабиране. Приоритет 
в работата бе търсенето на нови, неприлагани досега форми за фондонабиране. 
Проучен бе опитът на други национални дружества с по-богата и успешна практика в 
тази област - Британски ЧК, Холандски ЧК, Германски ЧК,Полски ЧК. На базата на техния 
опит и на разработена съвместна концепция за индивидуално фондонабиране между 
БЧК и Марксман – партньор на БЧК в Партньорската мрежа за благотворителност, беше 
стартирана за първи път кампания за набиране на средства чрез телемаркетинг и директен 
мейлинг. Въпреки неизвестността и рисковете по въвеждането на този новаторски подход, 
непознат на българското общество, първият етап на кампанията за набиране на средства 
за деца, пострадали при пътнотнранспортни произшествия, приключи успешно и беше 
реализиран и вторият й етап.

През последните три месеца на 2007 г. бе организирана кампания за индивидуално 
фондонабиране от същия тип – телемаркетинг и директен мейлинг, за новосъздадения 
Фонд на БЧК за подпомагане на пострадали от бедствия, аварии и катастрофи. Тази 
кампания не беше успешна и беше проведена само в един етап. Част от причините за 
слабата активност са: убедеността на хората, че това е грижа на държавата, недоверието 
към начина на използване на парите, липсата на информация за новосъздадения фонд и 
не на последно място нежеланието на хората да даряват за фонд-резерв

През 2007 г. бяха положени усилия и за укрепване на установените дългосрочни 
партньорства с корпоративния сектор и търсене на начини и форми за привличане 
на нови партньори. В Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК се включиха 
трима нови участници – Фирма Скай Пал /собственик на мониторите в автобусите за 
междуградски и международни превози/, Ню Медиа технолоджи /фирма собственик на 
плазмените екрани в големи търговски вериги/ и Уникарт /издателство за картички/. 
Първите две фирми предоставят безвъзмездно рекламните си носители за излъчване 
на кампаниите на БЧК, а с Уникарт беше проведена успешна кампания с коледни и 
новогодишни картички със знака на БЧК и логото на Партньорската мрежа. 

През годината бяха използвани различни форми за популяризиране на 
фондонабирателните кампании. Освен чрез традиционните радио и телевизионни 
реклами, за които получавахме безвъзмездно медийно време (средно на кампания в 
около 19 електронни медии), активно се рекламираха фондонабирателните кампании в 
транспортни средства /автобуси и маршрутни таксита/, на плазмените екрани в търговски 
вериги, във фоайетата и залите на летище София, в станциите на метрото. 
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През 2007 г. продължи реализирането и на дългосрочно планираните кампании с 
корпоративни партньори. Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК запази 
установените дългосрочни партньорства на БЧК с компаниите М-Тел, Първа Инвестиционна 
банка, хотел Хилтън-София, Публисис Марк Груп, Ърнст енд Янг. Част от партниращите 
организации продължиха да предоставят pro bono услуги в подкрепа на различни 
инициативи. С друга част от тях през 2007 г. бяха реализирани съвместни кампании за 
набиране на средства: 

n с М-Тел (чрез SMS-съобщения на кратък номер) – с два периода на активно 
рекламиране на кампанията;

n целогодишна съвместна фондонабирателна кампания с Първа инвестиционна 
банка /ПИБ/, чрез отчисляване на % от приходите на банката от кредитни и 
дебитни карти със знака на БЧК;

n съвместна коледна кампания с “Уникарт”.

Разпределението на постъпилите от фондонабирателни кампании средства продължи 
да се одобрява от Консултативен съвет на Партньорската мрежа за благотворителност 
и от Консултативен съвет на Националния дарителски фонд за подпомагане на деца, 
пострадали при ПТП. 

В резултат на реализираните през 2007 г. различни фондонабирателни кампании 
бяха набрани финансови средства, както следва: 

n Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК  51 678 лв.
n Съвместна кампания БЧК – М-Тел   24 768 лв.
n Съвместна кампания БЧК – ПИБ   16 153 лв
n Изкуството утре   10 247 лв.
n Други   510 лв.

Благодарение на тези средства и на налични средства от реализирани предишни 
фондонабирателни кампании, през 2007 г. около 450 нуждаещи се деца от Видин, Шумен, 
В. Търново, Пазарджик, Смолян, Сливен и Разград и прилежащите им общини получаваха 
безплатен обяд всеки учебен ден. 

n Национален дарителски фонд за подпомагане на деца,
 пострадали при ПТП   37 569
n Благотворителен търг с произведения на изкуството  4 221
n Индивидуално фондонабиране чрез телемаркетинг  30 289
n Други   3 059

В началото на март 2007 г. в хотел „Шератон” се проведе Благотворителен търг с 
произведения на изкуството под патронажа на финансовия министър Пламен Орешарски. 
Беше издадена и презентационна листовка с информация за Фонда, неговите учредители, 
проведените кампании и предоставените средства. 

Набраните средства по Фонд „ПТП” от различни кампании през 2007 г. бяха 
предоставени на семействата на 47 пострадали деца на две специално организирани 
събития - по повод на Световния ден по пътна безопасност и на коледно тържество.

През 2007 г. в БЧК общо от фондонабирателни кампании са постъпили 89 247 
лв., което е с около 49% повече от постъпленията през 2006 г.

БЧК – М-тел

БЧК – ПИБ

БЧК – “Изкуството утре”

Благотворителен търг

Индивидуално фондонабиране

Други

Постъпили средства от фондонабирателни кампании през 2007 г.
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През 2007 г. Българският младежки Червен кръст (БМЧК) работи целенасочено 
за постигане на целите си и успя да се утвърди като достойна европейска младежка 
организация, грижеща се за намаляване на социалната и здравна уязвимост на 
децата и младите хора, и за опазване на тяхното достойнство. Благодарение на 
успешното си позициониране и популяризиране, БМЧК повиши качеството на работа 
на доброволците и щатните специалисти и постигна високи резултати в откриването и 
удовлетворяването на директните нужди на целевите си групи.

Организационно развитие
В края на 2007 г. БМЧК разполага с 244 клуба, в които членуват 4094 младежи 

и работят над 1500 доброволци. През 2007 г. броят на членовете се е увеличил със 
176, а броят на доброволците - с 1410. Този успех се дължи както на повишаването на 
ефективността при посрещане на нуждите на децата и младите хора, така и на 
допълването и усъвършенстването на нормативната база и организирането на 
национални срещи на щатните служители, отговарящи за младежката дейност и 
областните координатори.

За втора поредна година доброволци на БМЧК имаха възможност да изявят 
оригиналността и креативността си при възприемането и прилагането на умения за 
анимиране на свободното време на деца и млади хора по време на провелия се през 
август летен лагер „Академия за доброволци 2007”.

През 2007 г. БМЧК постигна съществено организационно укрепване на 
национално ниво, изведе проблемите, нуждите и добрите практики в работата на 
областно ниво и си поставя за цел през 2008 година да продължи укрепването на 
областните организации и да се фокусира върху развитието и стабилизирането на 
клубовете в малките населени места.

Оперативно бюро на БМЧК
През 2007 г. Оперативното бюро постигна пълноценно и конструктивно 

сътрудничество с ПК и Дирекция „БМЧК” и отчете съществени и положителни 
резултати. Взетите решения са свързани с планирането, осъществяването и отчитането на 
всички национални мероприятия, изготвянето и приемането на вътрешноорганизационни 
документи и въпроси от стратегически характер, стоящи пред развитието на 
организацията.

Български младежки Червен кръст
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Първа помощ
БМЧК разполага с 17 обучени Младежки аварийни екипи (MAE), функциониращи 

в Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Монтана, 
Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Търговище, Шумен и София-област. 
През изминалата година, те оказаха помощ на пострадалите при летните наводнения в 
Русенска област, както и на подкрепителните пунктове на БЧК за оказване на помощ на 
пострадалите от летните жеги в цялата страна.

Двете основни национални събития с участието на МАЕ през изминалата година 
бяха Националната среща на командирите на МАЕ, която се проведе от 2 до 4 май в 
Националния учебен център на БЧК в с. Лозен и Националното палатково учение на МАЕ 
от 28 август до 2 септември в землището на с. Бистрица.

Безспорно най-голямото постижение на БМЧК в областта на първата помощ 
през 2007 г. беше завоюваното от представителния отбор на БЧК второ място на 
юбилейното ХХ Европейско състезание по първа помощ /FACE 2007/ което се проведе 
в периода 5-8 юли, в гр. Лимерик, Ирландия. В областта на обезпечаването на събития с 
обучени екипи по оказване на първа долекарска помощ БМЧК участва в организирането 
на концерта на Джордж Майкъл в подкрепа на българските медици в Либия на 28 май 
2007 г. на стадион “Локомотив” в София и на първото по рода си екстремно състезание 
в България (“XVenture Race”), което се проведе от 19 до 22 юли на язовир “Въча”, край г. 
Девин, с участието на 36 отбора (72 състезатели) и гости от чужбина. 
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Здравна просвета
През 2007 г. в областта на здравната просвета БМЧК затвърди своята позиция на 

най-голямата хуманитарна организация, разполагаща с капацитет за реализиране 
на адекватни и навременни национални превантивни кампании за опазване на 
общественото здраве.

Съществена част в тази дейност на БМЧК заемат промотирането на безопасно 
сексуално поведение и подобряването на репродуктивното здраве на младите 
хора в България. Превенцията на HIV/СПИН и зависимостите продължават да бъдат най-
привлекателните дейности за доброволците на БМЧК. Те се доказаха като изключително 
инициативни и изобретателни в планирането и реализирането на анти-СПИН кампании 
по случай Деня на влюбените, Mеждународния ден за съпричастност със засегнатите 
от HIV/СПИН и Световния ден за борба с HIV/СПИН. Кампаниите са посветени както на 
информирането на младите хора и обществеността за начините за предпазване от 
инфектиране с HIV, и отхвърляне на основните заблуди по отношение на предаването на 
вируса, така и на промотирането на анонимното, и безплатно консултиране и изследване 
за HIV, и борбата със стигмата и дискриминацията към хората живеещи с HIV/СПИН. 

Тази година Световният ден без тютюнев дим (31 май) премина под мотото „Затворените 
пространства – без тютюнев дим” и беше отбелязан с атрактивни акции “Целувка срещу 
цигара”, в които доброволците на БМЧК приканваха пушачите да се откажат от поне една 
цигара в замяна на захарни лакомства. Също така Международният ден за борба срещу 
тютюнопушенето беше отбелязан тази година с пилотна кампания, подкрепена от 
Министерство на здравеопазването, която се проведе под мотото “ТИ МОЖЕШ!” (да 
не пушиш). 

Продължиха и обученията на доброволци и връстници по превенция на 
зависимостите, а Световният ден за борба с наркоманиите (26 юни) беше отбелязан 
с прожекции и публични дискусии от много клубове на БМЧК в страната.

БМЧК активно участва и в провеждането на пролетната и есенната Национална 
кръводарителска кампания “Капка по капка – живот” с цел привличането на 
гимназисти и студенти и изграждането у тях на трайна мотивация за доброволно 
безвъзмездно кръводаряване. С не по-малък ентусиазъм нашите доброволци се включиха 
и в Четвъртата Европейска кампания по пътна безопасност, която стартира през април с 
Първата глобална седмица на ООН по пътна безопасност. 

През месец февруари 2007 г. официално стартира проект „Здраве в училище”, 
съсредоточен в разпространяването на знания относно здравословното хранене и 
активния начин на живот сред децата в България и през месец ноември заслужено спечели 
второ място на престижния конкурс за отговорен корпоративен бизнес, организиран от 
Български форум на бизнес лидерите – асоцииран с Международния форум на бизнес 
лидерите на Принца на Уелс. 
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Социални дейности
През 2007 г. БМЧК продължи да си партнира успешно с Швейцарския Червен 

кръст, който за 10-а поредна година предостави 47 000 кг. сухо мляко, чрез което бе 
оказана помощ на над 25 490 деца в 326 институции. 

И тази година БМЧК активно участва в организирането на кампании по повод 
традиционните български празници. По случай 1 март, във всички области на страната 
доброволците на БМЧК се включиха в изработването на мартеници, които бяха раздадени 
на деца от детски социални заведения, детски градини, училища и възрастни хора. За 
Великден, БМЧК – Бургас реализира нова и атрактивна форма на работа под мотото 
„Различни, но заедно!”, насочена към създаване на равни възможности за децата 
и младежите с увреждания, както и към възпитание в дух на толерантност към 
различието. Множество разнообразни и атрактивни инициативи се реализираха във 
връзка с отбелязването на Международния ден на детето – 1 юни.

За четвърта поредна година, БМЧК реализира дейности по проекта “Намаляване 
на риска от трафик на жени и деца от България”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Норвежки Червен кръст и Министерството на външните работи на Кралство 
Норвегия, и включва 23 областни организации на БЧК в страната. Дейностите по проекта 
бяха в две основни направления: запознаване на младите хора в училищна и извънучилищна 
среда с механизмите за набиране и контрол над жертвите на трафик, както и сенсибилизиране 
на обществеността посредством медийни и информационни кампании по проблема. От 29 
юни до 6 юли 2007г., БМЧК партнира на Корпуса на мира в България при провеждането на 
пътуващ филмов фестивал срещу трафика на хора. Също така през месец септември 2007г., 
в курортно селище Лозенец, обл. Бургас, се проведе летен лагер за деца в риск от цялата 
страна. Участие взеха 50 деца, застрашени от трафик, както и деца от институции и проблемни 
семейства. Динамичната програма, изпълнена с музикални, танцови, спортни и театрални 
игри, както и ателиетата по изкуство и първа помощ, бяха в основата на поддържания висок 
интерес и мотивация на децата за активно участие в лагерния процес.
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През 2007 г. приключи финансирането на проект „Включване на борбата с най-
тежките форми на детски труд в дневния ред на младежки клубове и доставчици 
на услуги в 6 региона на България”, осъществен с подкрепата на Международната 
организация по труда. Целта на проекта бе да се повишат знанията на децата и младите 
хора от училища и социални институции, техните родители и училищен персонал по 
проблема с въвеждането на деца в най-тежките форми на детски труд.

Друга традиционна за БМЧК кампания е отбелязването на Международния ден 
за борба с глада, като основните дейности бяха свързани с фондонабиране и набиране 
на продукти с цел даряването им на детски социални заведения, деца и възрастни хора в 
неравностойно положение.

По време на Коледните и Новогодишни празници във всички области се 
проведоха кампании в помощ на децата в неравностойно положение. В Кнежа се 
проведе кампания под надслов „Коледни чудеса от деца за деца”, като изработените от 
ученици и доброволци картички, сладкиши и сурвачки бяха раздадени на деца, лишени от 
родителски грижи. Интересна инициатива проведоха доброволците на БМЧК от клубовете 
в с. Макариополско и с. Баячево, област Търговище, които коледуваха на Бъдни вечер, 
като събраните средства бяха дарени на детската градина в с. Макариополско и на деца от 
социално слаби семейства в с. Баячево.
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Представителният отбор на БЧК спечели второ място на XX европейско състезание по първа помощ (FACE 2007)
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Международна дейност и 
връзки с други организации
И през 2007 г. доброволци, включващи се активно в дейностите на БМЧК, членове 

на оперативното бюро на БМЧК и щатни специалисти, участваха в множество обучителни 
курсове, международни семинари и летни лагери, организирани от младежки 
червенокръстки дружества и други хуманитарни организации от Австрия, Израел, Турция, 
Гърция, Сърбия, Норвегия, Швейцария, Белгия, Полша, Унгария, Естония, Чехия, Румъния, 
Македония и Ирландия. 

Продължи сътрудничеството в рамките на Европейската доброволческа служба 
(EVS), по линия на което БМЧК осъществява международен обмен на доброволци. 
Представители на БМЧК по традиция взеха участие в годишните срещи на Европейската 
мрежа на националните дружества на ЧК/ЧП срещу ХИВ/СПИН (ERNA), Европейската 
мрежа за сътрудничество на ЧК/ЧП в отговор на трафика на хора и Европейската мрежа 
за психосоциална подкрепа (ENPS). За първа година се включихме и в организираната 
от Европейския офис на Червения кръст Международна среща на представителите 
на Младежки Червен кръст от Европейските дружества на ЧК/ЧП с цел създаване на 
европейска работна мрежа (European Union Red Cross Youth Network).

БМЧК си партнира както с множество държавни институции, сред които МОН, МЗ, 
ДАЗД, Национален дворец на децата, ДАМС, МТСП, АСП, МДПБА, НСГЗ, ГДНСПБЗН, МВнР, 
МВР, така и с широк кръг от международни агенции, като UNICEF, UNAIDS, UNFPA, MOT, 
MOM, СЗО и голям брой национални, и международни неправителствени организации, 
работещи в сферата на социалните дейности, здравната просвета и борбата с трафика 
на хора. Все по-голяма роля в развитието на дейността на организацията играят 
корпоративните партньорства, най-значимите, сред които са съвместните проекти с Кока 
Кола и Крафт-България - “Книги на моето детство” и “Здраве в училище”. 

През изминалата година успяхме да затвърдим и множеството си партньорства 
с организации и институции на местно, национално и международно равнище, и да 
се възползваме в най-голяма степен от уникалната си позиция в неправителствения 
сектор и спомагателната си роля спрямо държавните институции в България. 
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Финанси и стопанска дейност

През 2007 г. Българският Червен кръст продължи да работи за укрепване на своя 
финансов капацитет на всички нива. Активно се работеше за разширяване на обема и 
подобряване на качеството на дейностите, от които се реализират собствени приходи - 
различни видове обучения, оказване на помощ в планините и водните площи, хотелска 
дейност, продажба на стоки. Ефективно се управляваха имотите на организацията чрез 
отдаването им под наем при най-добри пазарни условия.

Голям успех бележи развитието на НУЛЦ в Лозен като база за обучение на БЧК, но 
и притегателен център за много външни клиенти, които го избират за провеждане 
на различен вид обучения и прояви. Една немалка част от приходите на базата се 
реинвестират за подобряване на условията, а с част от средствата се покриват разходите 
за червенокръстките мероприятия. С разкриването на филиали на центъра в някои от 
областите дейността ще се разшири още повече.

Особено внимание през годината беше обърнато на финансовото стабилизиране 
на областните организации чрез насочване на по-голям финансов ресурс от различни 
източници към тях. През 2008г. този процес ще продължи. 

Чрез финансово-стопанската дейност се осигурява стабилен доход, който се 
насочва към финансиране на програми за подпомагане на различни уязвими групи от 
населението, укрепване на структурите на организацията и осигуряване на издръжката. 
Стремежът е да се подобряват и създават нови предпоставки за все по-благоприятно 
развитие на стопанската дейност като основен финансиращ източник. Тенденцията, която 
се наблюдава в последните години, е към увеличаване на дела на приходите от стопанска 
дейност в рамките на общите. 

Съотношението на източниците на финансиране и делът им в обема на общите 
приходи за 2007 г. е илюстрирано в схемата по-долу:

Субсидия от държавния бюджет (ДБ) за 
текуща дейност 

Субсидия от държавния бюджет (ДБ) за 
капиталови разходи

Финансирания по проекти

Целеви финансирания

Собствени приходи (стопанска дейност)

Дарения

Фондонабирателни кампании

Членски внос

Други
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Паралелно с активната работа по развиването на финансовата и стопанската дейност 
протичаше засилен процес по осигуряване на прозрачност, добра отчетност и значително 
подобряване на контролната среда в организацията. 

През 2007 г. бяха въведени съвременни подходи за оценяване и подобряване 
ефективността на процесите за управление на риска, контрола и управлението, както и 
при изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово 
управление и контрол. Бяха предприети конкретни стъпки по прилагането на няколко 
нови закона, синхронизирани с европейското законодателство, а именно Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор, Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор и Закона за държавната финансова инспекция. В Секретариата на НС 
на БЧК бяха създадени две нови структури, звено „Вътрешен одит” и звено „Вътрешен 
финансов контрол”, чрез които се извършваше вътрешен одит на системите за управление 
и контрол, упражняваше се предварителен и последващ контрол върху администрирането 
на приходите и разходите на организацията.

Логистика
Дейността на БЧК в областта на логистиката по получаване, складиране, 

разпределение и изпращане на хуманитарни помощи се извършва при стриктно спазване 
на законодателството и вътрешно-организационните документи. 

През 2007 г. са получени 95 пратки с хуманитарна помощ на обща стойност 2 375 589,08 
лева. Значителният спад в получените хуманитарни помощи за и чрез БЧК през последните 
две години е следствие от присъединяването на страната към Европейския съюз и 
възприемането й като развита икономически държава.

Получените дарения за и чрез БЧК от страни, членки на Европейския съюз, през 2007 г. са 
81 пратки на обща стойност 1 754 997,84 лева. Свободното движение на стоки в рамките на 
Европейския съюз позволи помощите, изпращани от европейските дарители, да пристигат 
директно до Централна складова база Лозен. И тази година сред най-големите дарители 
се нареждат дружествата на Германския ЧК и Италианския ЧК, както и международни 
асоциации и организации като „Пейшън кеър център Берлин” - Германия, „Джензайм” – 
Германия, „Силви Вартан за България” – Франция,  Дружество „Ал. Стамболийски, Н. Петков, 
д-р Г. М. Димитров” – Франция, „Мисионерска група Фолгаретано” - Италия и др.  
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Даренията за и чрез БЧК от страни, които не са членки на Европейския съюз, са 
14 пратки на обща стойност 539 661,35 лева, като най-големият дарител и тази година 
е Швейцарският ЧК.След влизане на България в Европейския съюз процедурата по 
освобождаване на дарения за БЧК от страни, които не са членове на Европейския съюз, бе 
специфична и изискваше специални разрешения от институции в България. БЧК получи 
одобрение за освобождаване от заплащане на вносни сборове от министъра на труда 
и социалната политика, благодарение на което и тази година успяха да се реализират 
два проекта, превърнали се в една от традиционните форми на сътрудничество между 
Българския ЧК и Швейцарския ЧК - Проект „Сухо мляко за социални институции за деца“ 
- дарение на 47 тона сухо мляко чрез Швейцарския ЧК от швейцарското правителство на 
обща стойност 460 745,30 лв и проект “Два пъти Коледа” - дарение на хранителни продукти, 
хигиенни пакети, дрехи и др. от Швейцарски ЧК на обща стойност 38 882,44 лева.

По-голяма част от даренията бяха предназначени за текущи програми и за социални 
услуги. Получените дрехи, храни, хигиенни материали, болнично оборудване, медицински 
консумативи и др. бяха предоставени на областните червенокръстки организации за 
нуждите на социални, здравни, лечебни, образователни и други видове заведения, както 
и за нуждите на уязвимите групи, семейства и индивиди по места. 

През отчетния период БЧК не само получаваше, но и изпрати хуманитарна помощ. По 
искане на Министерството на външните работи през месец януари 2007 г. БЧК предостави 
хуманитарна помощ за подпомагане на ливанския народ. Изпратеното дарение съдържа 

порцеланови чинии, чаши, одеала и памперси на обща стойност 20 493,72 лева. 

Съществена функция на логистичната дейност бе консултирането на дарителите 
относно начина на работата на БЧК по хуманитарно подпомагане. Предоставянето на такъв 
вид информация доведе до стриктно спазване на процедурите, заложени в Правилниците 
на БЧК за получаване и предоставяне на хуманитарни помощи, по-добра координация 
с дарителя и крайния получател, навременна обратна информация за заприходяване и 
разпределение на дарението, стриктен контрол, отчетност и прозрачност. 

През 2007 г. в ОС на БЧК Добрич, Русе, Бургас и Варна беше внедрена интегрирана 
система за управление на АЖУР-Л, модул “Склад”, с цел автоматизиране цялостната 
дейност по отчитане и управление на материални запаси. Дейността по логистика 
включваше оказване на методическа подкрепа на областните организации на БЧК при 
работа с интегрираната система за управление на АЖУР-Л, модул “Склад”. Като следваща 
стъпка за подобряване работата в организацията по отношение на информацията за 
складовите наличности на БЧК, следва внедряване на програмния продукт във всички 
областни организации на БЧК.

През месец август беше извършена проверка на процесите по получаване и 
предоставяне на хуманитарни помощи в Секретариата на НС на БЧК за периода 14.04.2006 
г. - 31.08.2007 г. Заключението от проверката е, че работата с хуманитарни помощи 
чувствително е подобрена и контролните механизми работят ефективно. 
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