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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЧК

Българският Червен кръст отчете дейността си през 2015 г. 

В зала „Музейна” в централата на БЧК, преди да започне поредното си заседание, Националният съвет на БЧК награди 
деятели, доброволци и служители на организацията във връзка с Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец. 

София
13 - 14 май 2016 г. 

Редовната сесия на 65-ото Общо събрание на БЧК бе открита от председателя на 
БЧК Христо Григоров, който приветства делегатите и представи официалните гости – 
Анна-Мари Виламовска, секретар на президента за иновационна и здравна политика, 
Лиляна Станкова - председател на Комисията за убежище към вицепрезидента, Адам 
Персенски – зам.-министър на здравеопазването, гл. комисар Николай Николов 
- директор на ГД „ПБЗН” - МВР, гл. комисар Христо Терзийски – директор на ГД 
„Национална полиция” - МВР, Минчо Коралски – председател на Агенция за хората 
с увреждания, Шубаш Вости, зам.-ръководител мисия на ВКБООН, Петя Първанова 
– председател на Държавната агенция за бежанците към МС, Радослав Стаменков 
– ръководител на мисията на МОМ в София, ставрофорен иконом Ангел Ангелов 
– представител на българския патриарх и софийски митрополит Неофит, Теофана 
Теохарова – председател на Асоциация „Силви Вартан за България”, комисар Бойко 
Рановски – н-к отдел „Пътна полиция”, Стоян Сентов - зам.-председател на СБА, проф. 
Илко Гетов – председател на БФС, Пламен Таушанов – председател на Асоциацията за 
закрила на пациентите, акад. Григор Велев – председател на БАНИ, Емануил Паташев, 
изп. директор на Каритас България, Зеки Байрам, председател на Турско-българската 
търговско-индустриална камара, Иван Петров, председател на БЛРС и др. 
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Прочетени бяха приветствия от президента на Р България Росен Плевнелиев и от вицепрезидента Маргарита Попова, от 
министър-председателя Бойко Борисов, от негово светейшество българския патриарх, от д-р Даниела Дариткова, председател 
на парламентарната комисия по здравеопазване, от министъра на здравеопазването Петър Москов, от кмета на София 
Йорданка Фандъкова. По повод общото събрание в БЧК бяха получени поздравителни адреси и от началника на отбраната 
ген. Константин Попов, от председателя на ДАЗД Ева Жечева, от Цветан Симеонов, председател на БТПП, от СБА и от други 
партньорски организации.

В поздравителните си адреси и обръщения към делегатите официалните гости дадоха много висока оценка на работата на 
Българския Червен кръст както за подпомагането на уязвимите хора в България, така и за отговорната реакция при кризи и 
бедствия и хуманитарното подпомагане на пострадалите, за качественото изпълнение на програми и проекти, за новаторските 
подходи при осъществяването на червенокръстките дейности. 

„Добре зная, че няма по-отговорна и по-трудна задача от това да се грижиш и помагаш на хората. Ценя високо избора ви 
да се посветите на тази хуманна кауза. 

Вие сте представители на онази част от обществото, чиято мисия е да помагат на другите. Благодаря ви, че сте силни, 
всеотдайни и милосърдни. Бъдете сигурни, че помощта ви е истински ценна за всички нас. Надявам се да усещате това от 
признанието на хората, на които сте помогнали“ - се казва в приветствието на министър-председателя Бойко Борисов към 
участниците в Общото събрание на БЧК.

Проф. Здравко Маринов, зам.-председател на БЧК, ръководеше първото заседание на форума. Той предостави думата на 
председателя на организацията Христо Григоров, който, от името на Националния съвет, направи пред делегатите подробен 
анализ на дейността на БЧК през 2015 година. Равносметката показва, че БЧК неотклонно е реализирала своите дейности в 
подкрепа на най-уязвимите (в т.ч. бежанците и мигрантите) и се е застъпвала и лобирала пред институциите за техните права и 
за хуманизиране на самите тези институции и общностите. Продължила е тенденцията за стабилизиране на броя на членовете 
в диапазона 140 000 – 150 000, като за 2015 г. той е 147 400 души. Доброволците, които практически осъществяват мисията на 
организацията, са 18 165 души – 6 507 възрастни (над 35 год.), 5 288 членове-доброволци на БМЧК, 4 537 – само доброволци на 
младежката организация; доброволците на ВСС са 1 218, а тези на ПСС – 615, като младите доброволци са 58% от общия брой.

През 2015 г. организацията отново реализира широк спектър от мероприятия, услуги и дейности в социалната област, които 
съответстваха на нуждите и очакванията на обществото. С  хуманитарни помощи са подпомогнати общо 62 751 уязвими лица 
и 452 социални и здравни институции. По този начин БЧК положи усилия да отговори навреме и според възможностите си на 
част от проблемите на социално слабите граждани от нашето общество. Общо 8 108 социално слаби лица са се възползвали 
от социалните услуги, предоставяни от БЧК. На 8 058 лица са предоставени услуги в общността, без откъсване от семейната 
среда, а 50 са били настанени в специализирани институции на БЧК. През последните години БЧК е припознат от институциите 
като доставчик на качествени грижи към възрастните хора. В 8 центъра „Домашни грижи“ - 600 възрастни хора с хронични 
заболявания и трайни увреждания редовно получават интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, осъществени 
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са 28 425 посещения на мед. сестри и 44 677 - на домашни помощници.
И през 2015 г. БЧК запази водещата си позиция в обучението на различни групи от населението по първа долекарска помощ 

и продължи да бъде ключов партньор на държавата в осъществяване на превенцията на пътния травматизъм. Програмите 
на БЧК за обучение по първа долекарска помощ на различни групи от населението са с европейски сертификат. Обучени 
бяха 67 331 кандидат-водачи на МПС, учители, родители и детегледачи на деца до 8 годишна възраст, служители на фирми.

Основните предизвикателства за 
БЧК – в частност за екипа на Бежанско-
мигрантската служба на БЧК, бяха 
подпомагане на увеличаващия се брой 
уязвими лица, търсещи и получили 
закрила и мигранти, както и обективното 
информиране на обществеността за 
състоянието на тези хора.

В този динамичен миграционен 
контекст, Българският Червен кръст 
успя да подпомогне близо 14 000 лица, 

търсещи закрила, бежанци и уязвими мигранти, чрез осигуряване на хуманитарна помощ (храна, хигиенни пакети, дрехи, 
обувки, лекарства, одеяла и др.) и подпомагане на техния достъп до медицинска грижа, образование, подслон, пазар на труда.

През изминалата година БЧК повиши готовността си за реакция при кризисни ситуации, потвърди имиджа си на компетентен 
и сигурен партньор в помощ на държавата, мотивира доброволческия си състав и продължи да развива организационния си 
капацитет за реакция при бедствени и кризисни ситуации, Вследствие на проливните дъждове и последвалите наводнения 
през януари и февруари в областите Русе, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Търговище, Бургас, Стара Загора и Кърджали, 
БЧК е подпомогнал над 4 000 бедстващи. Предоставено бе и имущество от бедствения резерв на организацията за незабавно 
подпомагане на пострадалите - над 27 400 л. вода, 422 одеяла, 332 чаршафи, 172 матраци, хигиенни материали и др. На 
евакуираните вследствие на наводненията бе предоставяна и храна.

През 2015 г. ПСС работи с участието на 526 доброволни и 42 щатни планински спасители, организирани в 32 спасителни 
отряда, които оказаха помощ на 1837 души. Проведени са 96 спасителни акции, със 713 участия на планински спасители, а 5 
акции са проведени с помощта на хеликоптер за транспортиране по въздуха. 
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Продължи успешното реализиране на водноспасителната дейност. Запазва се сравнително високият брой на обучените 
водни спасители – общо 1 149, от тях за плувни басейни – 753, а за открити водни площи и море – 396. На основата на 
стратегическите си документи и системната обучителна дейност за водни спасители, за превенция и контрол на обезопасяването 
на водните площи, е постигната добра ефективност в дейността и са спасени 3 383 души. 

Като едно от най-значимите международни събития, организирани от БЧК през годината, в презентацията на председателя 
бе посочен възстановеният след 23-годишно прекъсване XVI Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми, 
провел се с голям успех във Варна. 

През 2015 г. са реализирани редица 
кампании и проекти за набиране на 
финансови средства за осигуряване 
на безплатна храна в училище на 
деца от социално слаби семейства, 
з а  п р е до с та в я н е  н а  ф и н а н со в а 
помощ на семейс твата на деца, 
пострадали при ПТП, на семействата 
на деца със специални потребности, за 
подпомагане на засегнати от бедствия 

и др. Благодарение на съвместните усилия на БЧК и на партньори, набраните средства през 2015 г. са 645 583 лв., 266 531 лв. 
от които е приносът на областните организации.

В годината, в която се чества 95-ата годишнина на младежката червенокръстка организация, с удовлетворение се 
отбелязва значимото място и роля на БМЧК за създаване на необходимата алтернатива пред младите хора и за усилията им 
за изграждането на едно човеколюбиво и проспериращо общество. Младежкият Червен кръст е осъществил 710 посещения 
в специализирани институции и е предоставил социални услуги за 10 417 деца и възрастни в цялата страна. Предоставени 
са 17 стипендии на деца и младежи със специални образователни потребности и нисък социален статус за развитие на 
творческите способности; през Наблюдаваното жилище за младежи, напускащи социални институции „Шарената къща“ 
в София са преминали 25 младежи; по Програма „Топъл обяд“ – 1 650 социално слаби деца от 26 области на страната са 
получили топъл обяд в училище през учебната година; за Коледа са раздадени 5 800 хранителни пакета за деца в тежко 
социално положение; при превенцията на рисковото сексуално поведение и ХИВ/СПИН са достигнати над 56 500 младежи, 
а по превенция на зависимости са реализирани информационни кампании и презентации в училища за над 15 200 младежи.
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Дирекция “Връзки с обществеността и 
фондонабиране”

Текст: Гинка Луджева
графичен дизайн: Майя Маслинкова

Тел: 81 64 721, 81 64 866
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

БЧК е постигнала значителна организационна и финансова стабилност. Използвани са съвременни подходи и форми на 
работа при повишена прозрачност и отчетност, подобрени са ефективността, контролът и управлението на риска. 

Това са само част от фактите, които председателят на организацията беше включил в презентацията за дейността на БЧК 
през 2015 г. Те са неопровержимо доказателство за приноса на хилядите червенокръстки дейци, доброволци, служители и 
членове за подкрепата, която получават уязвимите и пострадалите хора. В последвалите изказвания - на Мария Христова - 
член на НС на БЧК и председател на БМЧК, на зам.-генералните директори д-р Славита Джамбазова и д-р Надежда Тодоровска, 
на представители на областните структури в Смолян, Ст. Загора, Кърджали, Бургас и др. бе акцентирано върху приоритетни 
организационни въпроси и бяха споделени както добри практики, така и предизвикателства и проблеми от регионален 
характер. Д-р София Стоименова, гл. секретар на БЧК, запозна делегатите с водещи международни червенокръстки 
ангажименти и изисквания, свързани с действия при бедствени и кризисни ситуации.

Делегатите бяха запознати от зам.-генералния директор и ръководител на направление „Финансово-стопанска дейност“ 
Василка Каменова с резултатите от изпълнението на Бюджет 2015 г. И двата отчета единодушно бяха приети от Общото 
събрание на БЧК. Изнесените отчети на Националната контролна комисия и на Етичната комисия също бяха гласувани от 
участниците във форума.

На второто заседание на сесията на Общото събрание, ръководено от зам.-председателя на БЧК д-р Валентин Пеев, 
генералният директор проф. д-р Красимир Гигов представи плана за работа на БЧК през 2016 г., а зам.-генералният директор 
Василка Каменова – Бюджета за 2016 г. След гласуването и приемането им делегатите приеха и промени и допълнения в 
Устава на БЧК и в Статута на БМЧК. Обсъдени бяха и редица организационни въпроси. 

Генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов благодари за усилията и отговорното отношение при реализирането 
на червенокръстките дейности както на доброволците, така и на служителите в националния и в областните секретариати 
на организацията и даде висока оценка за работата им през 2015 г.

Общото събрание беше закрито от председателя на БЧК Христо Григоров, който отново изказа своята признателност към 
всички в залата за упорития им труд и всеотдайност и пожела „2016 година да е още по-плодотворна и успешна за „къщата 
на доброто“.


