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• Всяка година на 8 май милиони
хора честват своя празник –
Световния ден на Червения
кръст и Червения полумесец. На
този ден преди 192 години е 
роден големият човеколюбец
Анри Дюнан - идеологът и 
създателят на международното
червенокръстко движение. Днес
192 национални дружества на
Червения кръст и Червения
полумесец изповядват неговите
идеи за хуманност, солидарност, 
взаимопомощ на фона на
новите критични
предизвикателства на
динамично променящия се свят.



• Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, основано преди
повече от 150 години, има над 14 милиона доброволци, които и днес, в борбата с 
разпространението на пандемията COVID-19, са на предната линия на хуманитарната
дейност: предоставят медицинска помощ, психосоциална подкрепа, работят в 
извънредни ситуации, помагат на най-уязвимите групи на обществото. Те са мерило за
най-висока нравственост и отговорност, илюстрация на основополагащия принцип на
нашето движение – доброволността.



• Повече от 142 години Българският Червен кръст изпълнява своя 
хуманитарен мандат и своята спомагателна роля в помощ на 
държавата и работи усилено за закрила и подпомагане на 
уязвими групи граждани, за опазване на тяхното достойнство. В 
момента Българският Червен кръст осъществява мащабна 
кампания в подкрепа на Националния оперативен щаб за борба 
с коронавируса и на Министерство на здравеопазването за 
справяне с епидемиологичната обстановка.



• Това е поредният хуманен акт пред лицето на
страданието, а успехът на кампанията е доказателство
за наличието на висока социална отговорност у 
българина, на съпричастност, човеколюбие и 
благородство, на доверие към Българския Червен кръст.

Българският Червен кръст има безценен капитал –
младите червенокръстци, на които изказвам дълбока
благодарност за тяхната отдаденост на най-хуманната
кауза.



Да отдадем почит към тези, който ни спас
яват живота и ни дават тласък да продълж
им напред и да подадем ръка на
нуждаещите се!!!!

• Днешният ден е изключително п
одходящ да изразим признател
ност към всички доброволци, чл
енове и служители на Български
я Червен кръст и към нашите па
ртньори и дарители, към всички
, които вярват в силата на солид
арността, благородството и мил
осърдието.



Хуманност

• Международното Движение на Червения
кръст и Червения полумесец, родено от
желанието да оказва помощ без
дискриминация на ранените по бойните
полета, се стреми чрез своите
международни и национални форми на
проявление да предотвратява и облекчава
при всички обстоятелства човешките
страдания. Неговата цел е да закриля
живота и здравето на човека, както и да
изисква уважение към човешката личност. 
Той способства за установяването на
взаимно разбирателство, дружба, 
сътрудничество и траен мир между всички
народи.



Безпристрастност

• Червеният кръст не проявява предпочитание по отношение на
националност, раса, религия, социално положение или
политически убеждения. Неговият стремеж е единствено да
подпомага хората в зависимост от степента на страданието им и 
да осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма
беда и се нуждаят от най-бърза помощ.



Неутралност

• За да запази доверието на
всички, Червеният кръст се
въздържа да взема участие
във враждебни действия и 
никога не влиза в спорове от
политически, расов, 
религиозен и философски
характер.



Независимост

• Червеният кръст е независим. 
Националните дружества, 
помощници на държавната
власт в нейната хуманитарна
дейност и подчиняващи се на
действащите закони в 
съответните страни, трябва при
все това да запазят своята
независимост, която им дава
възможност да действат винаги
в съответствие с принципите на
Червения кръст.



Доброволчество

Червеният кръст оказва
доброволна и безкористна
помощ.



Единство

• Във всяка страна може да
съществува само едно
дружество на Червения
кръст. То трябва да бъде
достъпно за всички и да
разпростира своята
хуманна дейност по
цялата територия на
страната.



Универсалност

• Червеният кръст е световно движение, в което всички дружества имат
равни права и задължението взаимно да се подпомагат.

• На 8 май се отбелязва Международният ден на Червения кръст и Червения
полумесец. Празнува се от 1953 г. по решение на Mеждународната
конференция на Червения кръст в чест на годишнината от рождението на
Анри Дюнан (1828).
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