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Цели на настоящия Наръчник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наръчникът има за цел да подпомогне представителите на 

Католическата общност, сътрудниците на „Каритас” и всички, 

споделящи мисията на „Каритас”, в организирането и провеждането 

на Деня на „Каритас“.  

Изготвен е като набор от информационни материали, които да бъдат 

от полза за свещеници, енорийски отговорници, ръководители на 

центрове/проекти/екипи на „Каритас”, при въвличането и 

ангажирането на енориашите, сътрудниците на „Каритас“, 

партньорите и широката общественост в Деня на „Каритас“.  

Наръчникът предоставя информация за Деня на „Каритас“, за 

обявения от папа Франциск Световен ден на бедните, за структурата на 

„Каритас“ в България, за „Каритас Европа“ и „Каритас 

Интернационалис“, за мисията и ценностите на „Каритас“. 
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За свещеника 

 

Всеки свещеник би могъл да провокира съпричастност 

към Деня на „Каритас“ у своите енориаши, като: 

 ги запознае със същността на Деня на 

„Каритас“, като ползва информацията от 

настоящия Наръчник, глава „Ден на 

„Каритас”, стр. 6. 

 ги запознае с обявения от папа Франциск 

Световен ден на бедните, като ползва 

информацията от настоящия Наръчник, 

глава „Световен ден на бедните“, стр.16, и 

„Послание на папа Франциск за Световния ден 

на бедните“, намиращо се в Приложенията 

на стр. 26 от настоящия Наръчник. 

 ги запознае с дейностите на „Каритас” в 

България и по света, като ползва 

информацията от настоящия Наръчник, 

глава „Каритас” – израз на милосърдната 

дейност на Католическата църква”, стр. 17.  

 ги насърчи да се включат в организираните 

инициативи на „Каритас“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насоки 

 



4 
 

За енорийския отговорник на „Каритас” 

 

Всеки енорийски отговорник би могъл да провокира 

съпричастност към Деня на „Каритас“ у хората, на които 

енорийският „Каритас” помага, техните семейства, 

партньорите и сътрудниците на „Каритас“, като:  

 ги запознае със същността на Деня на 

„Каритас“, като ползва информацията от 

настоящия Наръчник, глава „Ден на 

„Каритас”, стр. 6; 

 ги запознае с обявения от папа Франциск 

Световен ден на бедните, като ползва 

информацията от настоящия Наръчник, 

глава „Световен ден на бедните“, стр.16, и 

„Послание на папа Франциск за Световния ден 

на бедните“, намиращо се в Приложенията 

на стр. 26 от настоящия Наръчник. 

 ги запознае с дейностите на „Каритас” в 

България и по света, като ползва 

информацията от настоящия Наръчник, 

глава „Каритас” – израз на милосърдната 

дейност на Католическата църква”, стр. 17.  

 ги насърчи да се включат в организираните 

инициативи на „Каритас“. 
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За ръководителя на център/проект/екип на „Каритас“ 

 

Всеки ръководител на център/проект/екип би могъл 

да провокира съпричастност към Деня на „Каритас“ 

у бенефициентите, техните семейства, партньорите 

и сътрудниците на „Каритас”, като: 

 

 ги запознае със същността на Деня на 

„Каритас“, като ползва информацията от 

настоящия Наръчник, глава „Ден на 

Каритас”, стр. 6;  

 ги запознае с обявения от папа Франциск 

Световен ден на бедните, като ползва 

информацията от настоящия Наръчник, 

глава „Световен ден на бедните“, стр.16, и 

„Послание на папа Франциск за Световния ден 

на бедните“, намиращо се в Приложенията 

на стр. 26 от настоящия Наръчник. 

 

 ги запознае с дейностите на „Каритас” в 

България и по света, като ползва 

информацията от настоящия Наръчник, 

глава „Каритас” – израз на милосърдната 

дейност на Католическата църква”, стр. 17.  

 

 ги насърчи да се включат в организираните 

инициативи на „Каритас“. 
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Същност 

Денят на „Каритас“ е определен с решение на 

Епископската конференция на Католическата църква в 

България през 2000 година. До 2017 г. Денят на „Каритас“ 

се отбелязва в неделята преди, а от 2018 г. – в неделята след 

13 ноември – деня на блажените мъченици Евгений, 

Камен, Павел и Йосафат (повече за Блажените мъченици 

прочетете на стр. 9 от настоящия Наръчник).  

 

Инициативата съвпада с обявения от папа Франциск 

Световен ден на бедните и насочва внимание към хората, 

изтласкани в периферията на света и на живота, 

изоставени и забравени в своето страдание. 

Денят на „Каритас“ е момент на споделеност, който ни 

сплотява и ни напомня, че благотворителната 

организация на Католическата църква – „Каритас“, е 

служение на бедните и изпитващите страдание. 

Цел 

Целта на този ден е да бъдат мотивирани християнските 

общности и всички хора с добра воля, без оглед на тяхната 

религия и националност, да изразят своята съпричастност 

към бедните и уязвими хора, както и да научат повече за 

разнообразните дейности на „Каритас“ – организацията 

на Католическата църква, в подкрепа на нуждаещите се 

хора.  

Денят на „Каритас“ има следните основни функции: 

 да допринесе за взаимно опознаване на 

представителите на Католическата църква и 

на „Каритас“; 

 

 да провокира усещане за сплотеност и 

принадлежност към една общност у 

сътрудниците на „Каритас“ (служители и 

доброволци) и представителите на 

Католическата църква; 

 

Ден на „Каритас“ 
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 да информира обществото за основен 

проблем - бедността и маргинализирането 

на уязвимите хора; 

 да популяризира „Каритас“ – организацията 

на Католическата църква, като представи 

дейностите ѝ в подкрепа на бедните и 

уязвими хора; 

 

 да провокира съпричастност и желание за 

подкрепа у представителите на широката 

общественост към нуждаещите се хора и 

дейностите на „Каритас“, чрез които им 

помага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как протича Денят на „Каритас“ 

 

Денят на „Каритас“ ще бъде отбелязан с благотворителни 

инициативи, проведени в населените места, където има 

„Каритас“, съвместно с представителите на Католическата 

църква в съответните населени места.  

 

Структурите на „Каритас“ по места сами определят вида 

на благотворителните инициативи, с които ще отбележат 

„Деня на „Каритас“. 

 

Сътрудниците на „Каритас”, представителите на 

Католическата общност и всички, ангажирани с мисията 

на „Каритас”, получават набор от материали, сред които 

Наръчник и плакати, които да подпомогнат 

осъществяването на благотворителните инициативи по 

места. 
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Да бъдем част от Деня на „Каритас“ 

 

По време на Деня на „Каритас“ сътрудниците на 

„Каритас“, представителите на Католическата църква и 

всички, споделящи мисията на „Каритас“, са призвани да 

организират и участват в инициативи в подкрепа на 

нуждаещи се хора и на дейности на „Каритас“, чрез които 

организацията помага на хора в уязвимо положение.  

 

Идеята е да се провокира съпричастност към бедните и 

уязвими хора, като се поканят доброволци, служители, 

бенефициенти на „Каритас“, представители на 

Католическата църква и на широката общественост да 

участват в организираните инициативи. 

 

По време на инициативите, присъстващите ще имат 

възможност да поговорят за бедността, за „Каритас“, за 

Католическата църква, за начините, по които всички заедно 

можем да помагаме на нуждаещите се хора.  

 

Денят на „Каритас“ ще бъде отбелязан ще на 13 ноември 

2022 г. в населените места, където има структури на 

„Каритас“ и на Католическата църква. 

 

 

 

Информация за инициативите за Деня на „Каритас“ и за 

това как да участвате в тях, може да получите от 

организацията на „Каритас“ във Вашето населено място. 
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На 13 ноември Католическата 

църква в България почита паметта 

на четиримата български 

мъченици: Евгений Босилков, 

Камен Вичев, Павел Джиджов, 

Йосафат Шишков. 

 

По време на комунистическия 

режим в България, през лятото на 

1952 г., са арестувани много католически свещеници. Сред 

арестуваните са и никополският епископ Евгений 

Босилков – пасионист, и отците успенци Камен Вичев, 

Павел Джиджов и Йосафат Шишков.  

 

Задържаните са обвинени в „участие в нелегална 

католическа организация и шпионаж“. Подложени са на 

нечовешки мъчения и унижения. 

 

Присъдата е прочетена на 3 октомври: „По членове 70 и 83 

от Наказателния кодекс монсеньор Босилков е осъден на 

смърт чрез разстрел и конфискация на имуществото му”. 

Същата присъда се отнася и за свещениците успенци 

Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. 

Останалите подсъдими представители на католическото 

духовенство са пратени в затвора за различни срокове.  

 

Смъртните присъди са изпълнени на 11 ноември 1952 г. в 

Централния софийски затвор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блажените мъченици Евгений, 

Камен, Павел и Йосафат 
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Блажени Евгений Босилков 

 

„За мен мъченията и гоненията са 

благодат от Бога, в тях се утвърждава 

Христовата вяра, те са залог за вечността 

на Христовата църква на земята. Ето 

защо аз приемам смъртта като най-висше 

благо. Следите от нашата кръв ще 

показват пътя към прекрасното бъдеще и 

независимо че няма да го доживеем, другите 

ще пожънат това, което ние посяхме с усилия. Там, където 

има несправедливост, налице е Божието всемогъщество.“  

 

Бл. Евгений Босилков 

 

Епископ Евгений Босилков е роден със светското име 

Викентий на 16.11.1900 г. в Белене. Единадесетгодишен 

постъпва в католическата семинария в село Ореш, по-

късно се премества в семинарията в град Русе. 

Продължава образованието си при отците пасионисти в 

Белгия и Холандия и приема монашеското име Евгений. 

 

Завършва философия и богословие в Холандия и Белгия и 

след завръщането си в България през 1924 г., е 

ръкоположен за свещеник. Специализира 

източноцърковни науки в Папския източен институт в 

Рим и през 1932 г. защитава дисертация на тема „За 

унията на България с Римската църква през първата 

половина на XIII век“. 

 

След смъртта на монс. Теелен през 1946 г., Светият 

престол назначава о. Евгений за апостолически 

администратор на Никополската епархия. На 26.07.1947 г. 

папа Пий XII назначава Евгений Босилков за епископ на 

Никополската епархия. Той е първият българин епископ 

пасионист в епархията.  

 

Епископ Евгений Босилков е арестуван на 16.07.1952 г., 

като е обвинен заедно със задържаните с него свещеници, 

за участие в „нелегална католическа организация и 

шпионаж“. Задържаните са подложени на нечовешки 

мъчения. Съдът започва заседания на 20.09.1952 г.  

Присъдата е прочетена на 3 октомври: по членове 70 и 83 

от Наказателния кодекс монсеньор Босилков е осъден на 

смърт и конфискация на имуществото му.  
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Смъртната присъда е изпълнена на 11.11.1952 г. в 22,30 

часа в двора на Централния софийски затвор. 

 

На 15.03.1998 г. папа Йоан Павел II официално го 

провъзгласява за блажен в римската базилика „Свети 

Петър”. Определената от Папата дата за почитане на 

блажения Евгенй Босилков е 13 ноември. Босилков е 

първият епископ – мъченик от Източна Европа, 

преследван, арестуван, осъден и убит от комунистическия 

режим. 
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Блажени Камен Вичев 

 

Придобийте за нас с молитвата си 

благодатта да останем верни на Христос 

и на Църквата във всекидневния си живот, 

за да бъдем достойни да станем Негови 

свидетели, когато дойде моментът.“ 

Бл. Камен Вичев 

 

Отец Камен Вичев е роден със светското 

име Петър в с. Срем на 23.05.1893 г. от родители 

православни. На 08.09.1910 г. става послушник в ордена на 

успенците в Гент, Белгия. Там приема името Камен. 

 

През 1912 г. започва богословското си образование в 

Льовен, Белгия, където учи до лятото на 1918 г. След това е 

назначен за преподавател в колежа „Свети Августин“ – гр. 

Пловдив, а по-късно - в малката семинария в Кум-Капу, 

Цариград. Именно в Цариград, на 22.12. 1921 г., е 

ръкоположен за свещеник от източен обред. 

 

След като защитава докторат по богословие в 

университета в Страсбург, през 1930 г. е назначен за 

преподавател по философия в колежа „Свети Августин“ – 

гр. Пловдив. Често го канят да изнася лекции на теми, 

свързани с младежта и обществения живот. Сътрудник е 

на католическия вестник „Истина“ и списание 

„Византийски изследвания“. 

 

През 1948 г. всички свещеници чужденци са прогонени от 

България и отец Камен е провъзгласен за областен 

викарий на българите успенци. Отец Вичев предчувства 

ужасното бъдеще. В писмо от 24.11.1949 г. до главния 

ръководител на успенците о. Жерве Кенар, той пише: 

„Желязната завеса става все по-непроницаема. Вероятно 

събират сведения за процес срещу католическите 

свещеници, които ще последват съдбата на 

протестантските пастори, когато моментът настъпи“. 

 

Заедно с о. Павел Джиджов, отец Камен е арестуван през 

нощта на 04.07.1952 г. и на 03.10.1952 г. е осъден по 

обвинения, че е „водач на католически заговор срещу 

сигурността на държавата“. Разстрелян е на 11.11.1952 г. в 

Централния софийски затвор. 

 

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г. 
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„Тримата свещеници успенци, които днес с радост причислих 

към лика на Блажените, познаваха много добре тази истина. 

Причината, поради която свещениците Камен Вичев, Павел 

Джиджов и Йосафат Шишков не се поколебаха да пожертват 

живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към 

въплътения Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха 

в безрезервна служба на Неговата Църква.“ – из проповедта на 

Папа Йоан Павел ІІ на литургията-провъзгласяване за 

блажени, Пловдив, площад „Централен“, 26.05.2002 г. 
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Блажени Павел Джиджов 

 

„Очакваме да дойде нашият ред: нека 

бъде волята Божия.“ 

Бл. Павел Джиджов 

 

Отец Павел Джиджов е роден със 

светското име Йосиф в гр. Пловдив на 

19.07.1919 г., в семейство на ревностни 

католици от западен обред. През 1926 г. 

става ученик в началното училище на успенците „Свети 

Андрей“ в Пловдив. От 1931 г. до 1938 г. учи в 

Пловдивския колеж „Свети Августин”. 

 

На 02.10.1938 г. става послушник успенец в Нозероа, 

Франция, и приема името Павел. До 1942 г. следва 

философия и богословие в гр. Лормоа, близо до Париж. 

Същата година, 1942 г., дава вечни обети при успенците. 

 

Поради заболяване е принуден да се завърне в България, 

но продължава задочно богословското си образование. На 

26.01.1945 г. е ръкоположен за свещеник от латински 

обред в гр. Пловдив. Изпратен е във Варна, където следва 

икономика и социални науки, с цел по-късно да се заеме 

със стопанската дейност и домакинството на мисията. 

 

Отец Павел е много добър и активен студент и упражнява 

голямо влияние върху състудентите си. Не крие 

антикомунистическите си убеждения и затова е следен от 

новата власт. 

 

Настоятелите му поверяват домакинството на колежа 

„Свети Августин” в гр. Пловдив, а по-късно е назначен за 

иконом и снабдител на източния Викариат. 

През нощта на 04.07.1952 г. е арестуван в семинарията на 

успенците в гр. Пловдив заедно с отец Камен Вичев. Отец 

Павел Джиджов е втори в списъка на обвиняемите. 

Осъден е на смърт и е екзекутиран на 11.11.1952 г. в 

Централния софийски затвор. 

 

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г. 
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Блажени Йосафат Шишков 

 

„Най-важното нещо е да достигнем до 

Бога, живеейки заради Него – всичко друго 

е без значение.“ 

Бл. Йосафат Шишков 

 

Отец Йосафат Шишков е роден със 

светското име Робер Матей в гр. 

Пловдив на 09.02.1884 г., в семейство на 

ревностни католици. През 1893 г. постъпва в началното 

училище в Караагач, край Одрин. На 29.04.1900 г. става 

послушник успенец в град Фанараки, Турция, и приема 

името Йосафат. 

 

През 1904 г. е в гр. Льовен, Белгия, за да продължи 

следването си по философия и богословие. Ръкоположен е 

за свещеник от латински обред на 11.07.1909 г. в гр. Малин, 

Белгия, след като завършва философия и теология в гр. 

Льовен. 

 

От 1914 г. до 1919 г. е учител в колежа „Свети Августин“ – 

гр. Пловдив. През юли 1929 г. е назначен за директор на 

малката семинария „Св.Св. Кирил и Методий“ - гр. 

Ямбол, където се обучават ученици от двата обреда - 

източен и латински. 

 

Отец Йосафат е първият човек в Ямбол, който доставя и 

ползва пишеща машина на кирилица, въвежда киното в 

обучението, организира вечеринки за младежите, където 

за първи път благодарение на него се слуша грамофон. 

Чест негов гост в семинарията е монсеньор Ронкали, 

тогава папски представител в България. 

 

През 1937 г. отец Йосафат е назначен за настоятел във 

Варна. През 1948 г., след изгонването на свещениците 

чужденци от България, е назначен за енорийски свещеник 

във Варна. Арестуван е през декември 1951 г. Никой няма 

информация за съдбата му в продължение на почти 

година, до момента, когато вестниците публикуват 

обвинителния акт срещу 40 души, обвинени в шпионаж. 

Сред тях е и името на отец Йосафат, обвинен, че е един от 

„най-старите шпиони”. Осъден е на смърт и е екзекутиран 

на 11.11.1952 г. 

 

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г. 
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Денят на „Каритас“ съвпада с обявения от папа Франциск 

Световен ден на бедните и насочва внимание към хората, 

изтласкани в периферията на света и на живота, 

изоставени и забравени в своето страдание. Първият 

Световен ден на бедните бе обявен от папа Франциск на 13 

юни 2017 г. Денят се отбелязва всяка година в 33-та Неделя. 

 

„В края на Юбилея на Милосърдието, аз поисках да поднеса на 

Църквата Световен ден на бедните, та в целия свят 

християнските общности да стават все повече и да стават 

по-конкретен знак за милосърдната любов на Христос към 

бедните и най-нуждаещите се.“ 

 

Из „Послание на папа Франциск за Световния ден на 

бедните“, 2017 г. 

 

От 2018 г. Денят на „Каритас“ бива обвързан с Деня на 

бедните и започва да се отбелязва в неделята след 13 

ноември – деня на блажените мъченици Евгений, Камен, 

Павел и Йосафат. 

 

„Изправени пред бедните, ние не се занимаваме с реторика, а 

запретваме ръкави и прилагаме вярата на практика чрез 

пряко участие, което не може да бъде делегирано на никого. 

(…) Срещата с бедните ни позволява да сложим край на много 

безпокойства и противоречиви страхове, да достигнем  до  

това, което наистина има значение в живота, и което никой 

не може да ни отнеме: истинската и безвъзмездна любов.“ 

 

Из „Послание на папа Франциск за Световния ден на 

бедните“, 2022 г. 

 

Пълният текст на посланието на папа Франциск за 

тазгодишния Световен ден на бедните може да бъде видян 

в Приложенията на стр. 26 в настоящия Наръчник. 

 

 

 

Световен ден на бедните 
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„Каритас Интернационалис“ е 

благотворителна организация на 

Католическата църква и като такава 

следва мисията на църквата да служи на бедните и да 

насърчава милосърдието и справедливостта по целия свят. 

Конфедерацията помага на всички нуждаещи се хора, 

независимо от тяхната религия, националност и 

обществено положение. 

 

В „Каритас Интернационалис” членуват 164 национални 

„Каритас” организации от цял свят, сред които и 

„Каритас България“. Основната структура на управление 

на „Каритас Интернационалис“ се намира в Рим. 

Конфедерацията има 7 региона на действие: Африка, Азия, 

Европа, Латинска Америка и Карибите, Близкия Изток и 

Северна Африка, Северна Америка, Океания.   

 

„Каритас Интернационалис” насърчава всеки да помага 

при хуманитарни кризи, да допринася за човешкото 

развитие и да се застъпва за каузи, оборващи бедността и 

насилието. Конфедерацията се стреми да постигне свят, в 

който гласовете на бедните ще бъдат чути. Свят, в който 

жените и мъжете от най-бедните и най-

непривилегированите общности ще бъдат в състояние да 

повлияят на системи, решения и ресурси, които ги 

засягат. Едва тогава те ще могат да живеят при 

правителства, институции и световни структури, които са 

справедливи и отговорни. 

 

o Устав 

o Ценности и принципи  

o Етичен кодекс 

o Кодекс за поведение на персонала 

o www.caritas.org  
 

 

 

 

 

„Каритас“ – израз на милосърдната 

дейност на Католическата църква 

 

https://www.caritas.org/
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2014/08/CI-StatutesEN-2012.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Value-and-principes.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Code-of-Ethics.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Code-of-Conduct-for-staff.pdf?x55678
http://www.caritas.org/
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„Каритас Европа“ е мрежата на 

„Каритас“ организациите на 

Европейския континент. Към нея се числят 49 

организации членки, реализиращи дейности в 46 

европейски държави. Мисията и ценностите на „Каритас 

Европа“ насърчават ангажираността с борбата с бедността 

и социалното изключване, както и насърчаването на 

социалната справедливост и човешкото развитие.  

 

На територията на Европейския континент, „Каритас 

Европа” фокусира дейността си върху въпроси, свързани с 

бедността, социалното изключване, неравенството, 

миграцията и убежището. На глобално ниво, „Каритас 

Европа” се занимава активно с хуманитарна помощ и 

международно развитие.  

 

Като мрежа от „Каритас” организации, „Каритас Европа” 

работи за качественото й укрепване, чрез подпомагане на 

обмена на знания, опит и експертиза между отделните 

организации, за да се повиши ефективността и 

устойчивостта на всяка една от тях. 

 

o www.caritas.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caritas.eu/
http://www.caritas.eu/
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Национална католическа 

федерация „Каритас България” е 

българска нестопанска 

организация, сдружение с обществена полза, 

осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими 

хора.  

 

Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на 

Католическата църква в България, „Каритас България” е 

федерация на три независими епархийни католически 

организации: „Каритас Витания” (към Софийско-

Пловдивска епархия), „Каритас Русе” (към Никополска 

епархия), „Каритас София” (към католическа епархия 

„Св. Йоан XXIII”).  

 

Като структура на Католическата църква, „Каритас 

България“ поставя в центъра на своето внимание хората 

от „периферията на света“, които живеят в бедност и в 

страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така 

че да могат да живеят достойно. 

 

„Каритас България” намира опора в Евангелието и 

социалното учение на Католическата църква и следва 

принципите за: 

 неприкосновеност на човешкото достойнство, без 

оглед на расова, етническа, религиозна, полова и 

политическа принадлежност; 

 солидарност, при която личният интерес отстъпва 

на общността; 

 въвличане на нуждаещите се в социалните дейности 

и стимулиране да поемат отговорността сами да си 

помогнат; 

 помирението и диалогът са най-доброто средство за 

разрешаване на конфликтите. 

 

За изграждането на по-справедливо общество, „Каритас 

България”: 

 

 подпомага нуждаещите се чрез своите организации 

членки и техните структури по места; 

 предоставя информация на своите организации 

членки с цел по-ефективна социална дейност; 

 насърчава диалога, сътрудничеството, 

координацията и обмена на опит между своите 

организации членки; 

 подкрепя своите организации членки в 

изграждането на капацитета им; 

https://caritas.bg/
http://vitania.caritas.bg/
http://www.caritas-ruse.bg/
http://www.caritas-sofia.org/
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 представлява своите организации членки и 

защитава интересите им на национално и 

международно ниво; 

 сътрудничи с други сродни организации с акцент 

върху екуменизма; 

 лобира пред държавата и външните дарители. 

 

„Каритас България“ е част от световното семейство на 

благотворителните организации на Католическата църква 

„Каритас Интернационалис“. 

 

o Устав 

o Стратегическа рамка – 2021 г. – 2025 г. 

o Вътрешен правилник 

o Ценности и принципи  

o Етичен кодекс 

o Кодекс за поведение на персонала  

o www.caritas.bg  

 

Повече за дейността на „Каритас България“ може да 

видите в Годишния отчет за 2021 г. в Приложенията на 

стр. 26  в настоящия Наръчник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caritas.org/
http://www.caritas.bg/Documents/Statut/Ustav_Caritas_BG-2008.pdf
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2021/08/cb_str.ramka_2021-2025_final.pdf?x10535
http://www.caritas.bg/Documents/Statut/Pravilnik_CaritasBulgariaustav_2012.pdf
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Value-and-principes.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Code-of-Ethics.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Code-of-Conduct-for-staff.pdf?x55678
http://www.caritas.bg/
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Благотворителна католическа 

организация „Каритас Витания“ 

е създадена през 2011 г. от 

Софийско-пловдивската епархия на Католическата църква 

в България, с цел да осъществява милосърдна дейност в 

пределите на епархията. Регистрирана е като юридическо 

лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност.  

 

В края на 2014 г. бе създадена енорийската организация 

„Каритас Раковски“. Чрез своите дейности енорийският 

„Каритас“ разпространява доброволческия дух сред 

младото поколение в енория „Св. Михаил Архангел“.  

 

„Каритас Витания“, като милосърдна организация на 

Католическата църква, продължава лекуващата мисия на 

Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, 

изпаднали в нужда. Водена от християнските 

добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, 

„Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, 

застъпва се за бедните и служи на общото благо. Във 

всички свои действия и взаимодействия сътрудниците на 

организацията подхождат със справедливост, почтеност и 

уважение към достойнството на всеки един човек. 

Визия: изграждане на справедливо и устойчиво общество, 

основаващо се на ценностите – любов, равенство и мир, 

където всеки човек живее с достойнство. 

 

Мисия: вдъхновени от Божията любов и следвайки 

примера на Христос, да служим на хората в нужда – 

бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни 

хора – и да призоваваме и насърчаваме енорийските 

общности и всички хора с добра воля да правят същото. 

„Каритас Витания“ е член на Национална католическа 

федерация „Каритас България”. 

 

o www.vitania.caritas.bg    

   

„Каритас Витания” реализира следните услуги и дейности: 

 

 Центрове за Домашни грижи за възрастни хора в гр. 

Раковски и с. Житница, като екипът от втория 

център помага и на възрастни хора от с. Калояново 

и с. Дуванлии.  

 

 Социално предприятие „Работилница на 

„Каритас“ в гр. Раковски, вписано в регистъра на 

http://www.vitania.caritas.bg/
https://caritas.bg/
http://www.vitania.caritas.bg/
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социалните предприятия към МТСП с 

удостоверение № 33/29.07.2021 г. 

 

 Хуманитарно-консултативни центрове в София, 

Пловдив и Бургас в подкрепа на украинските 

граждани, намиращи се на територията на 

Република България. В него те посещават курсове 

по Български език, получават санитарно-хигиенни 

материали и хранителни продукти за деца, както и 

подават заявки от каква друга персонална подкрепа 

имат нужда (настаняване, съдействие за започване 

на работа, помощ при попълване на документи и 

т.н.).  

 

 Програма за подкрепа на крайно нуждаещи се хора 

„Моят ближен” и фонд „Милосърдие“. 

 

 „Щедрата кошница“: ежегодна инициатива, 

реализирана преди големите християнски 

празници Рождество Христово и Възкресение 

Христово, свързана с раздаване на хранителни 

пакети с продукти от първа необходимост на 

възрастни хора (самотно живеещи или болни) и на 

семейства със ниски доходи. 

 Програма „Да постигнем повече“, насочена към: 

духовно развитите на служителите и доброволците 

на „Каритас Витания“; популяризиране и 

разпространяване на доброволчеството; създаване и 

развитие на енорийски „Каритас“ организации; 

популяризиране на дейността на организацията; 

повишаване на знанията и уменията на 

служителите и доброволците на организацията. 

 

 Доброволчество и развитие на „Каритас” в 

енорийската общност. 
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Русенска католическа 

организация „Каритас“ 

(„Каритас Русе”) е създадена 

през 1992 г. като благотворителна организация на 

Католическата църква в България с територия на дейност 

Никополска епархия (Северна България). Организацията 

има изградени структури и осъществява дейности в 

следните населени места на територията на епархията: гр. 

Белене, гр. Плевен, гр. Русе, гр. Свищов, с. Малчика 

(община Левски), с. Бърдарски геран (община Бяла 

Слатина). 

 

Мотивирана от Христовото учение, организацията се бори 

с бедността, изключването и дискриминацията. Чрез 

проектите и застъпническите си кампании, чрез 

предоставяните социални услуги в общността и 

действията при бедствия, „Каритас Русе” достига до 

хиляди жени, деца и мъже във време на трудности и 

изпитания и съдейства за постигане на социална 

справедливост. 

 

„Каритас Русе” оказва съдействие на Католическата 

църква в Никополска епархия в усилията й да изгради 

едно общество, основано на вярата и да помогне на 

гражданите от епархията да изпълнят своите морални 

задължения. В своята работа организацията се води от 

християнските ценности и принципи на състрадание, 

милосърдие, благотворителност, облекчаване на 

човешкото страдание и подпомагане на човешкото 

развитие и достойнство; подпомагане на крайно 

нуждаещи се, без оглед на раса, пол, възраст, народност, 

политически възгледи и вероизповедание. 

 

„Каритас Русе” е член на Национална католическа 

федерация „Каритас България”.  

 

o www.caritas-ruse.bg  

 

„Каритас Русе” реализира следните социални услуги и 

дейности: 

 

 Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие” 

в гр. Русе. 

 Център за временно настаняване на бездомни хора 

„Добрият самарянин” в гр. Русе. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за 

бездомни хора в гр. Русе. 

 Център за обществена подкрепа „Том Сойер” в гр. 

Русе. 

http://www.caritas-ruse.bg/
https://caritas.bg/
http://www.caritas-ruse.bg/
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 Центрове за домашни грижи за възрастни хора в гр. 

Белене, гр. Русе, с. Бърдарски геран. 

 

 Проект „Кухня на колела” (част от центъра за 

Домашни грижи в гр. Русе). 

 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за 

деца и възрастни хора с увреждания „Св. 

Винкентий“ в гр. Беленe. 

 

 Център за обществена подкрепа в гр. Белене. 

 

 Помощ при бедствия и аварии. 

 

 Хуманитарен център „Каритас Русе“, предоставящ 

подкрепа на украински бежанци, потърсили 

подслон в България. 

 

 Хуманитарен център „Каритас Варна“, предоставящ 

подкрепа на украински бежанци, потърсили 

подслон в България. 

 

Повече за дейността на „Каритас Русе“ може да видите в 

Годишния отчет за 2021 г. в Приложенията на стр. 26  в 

настоящия Наръчник. 

 

 

„Каритас София“ е 

благотворителна организация на 

католическата епархия „Св. Йоан 

XXIII” в България, създадена през 1993 г. да извършва 

милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение 

и любов. Организацията има изградени доброволчески 

енорийски структури: „Каритас Бургас“, „Каритас 

Куклен“, „Каритас Малко Търново“ и „Каритас Пловдив“. 

 

Уповавайки се на християнските ценности, „Каритас 

София“ подпомага най-уязвимите членове на българското 

общество да открият пътя към достоен и справедлив 

живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, 

раса, пол и други различия. „Каритас София“ е изразител 

на Социалното учение на Католическата църква, 

следвайки думите на Христос „Каквото сте сторили на 

моите най-малки братя и сестри, мене сте го сторили”, 

организацията полага грижи за най-страдащите, така, 

както биха се погрижили за Него.  

 

„Каритас София“ реализира дейности в населените места, 

където е представена католическата епархия „Св. Йоан 

XXIII”: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен, 

http://www.caritas-sofia.org/
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Покрован (общ. Ивайловград), както и в с. Баня (общ. 

Нова Загора), с. Веселиново (общ. Тунджа), гр. Харманли и 

оказва подкрепа на: възрастни хора, хора с увреждания, 

уязвими деца и семейства, бежанци, хора, зависими от 

психоактивни вещества, бездомни хора.  

 

„Каритас София“ е член на Национална католическа 

федерация „Каритас България”. 

 

o www.caritas-sofia.org   

 

„Каритас София“ реализира следните социални услуги и 

дейности: 

 

 Дневен център за възрастни хора в с. Покрован. 

 Дневен център за пълнолетни хора с увреждания „Св. 

Франциск“ в с Веселиново. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция на 

деца и младежи с увреждания „Благовещение“ в гр. 

София. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за 

деца и пълнолетни в риск от социално изключване „Св. 

св. Кирил и Методий” в гр. Куклен. 

 Центрове за обществена подкрепа на уязвими деца и 

семейства в гр. Малко Търново („Цветница“), с. Баня и 

гр. София („Готови за училище“) . 

 Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. 

Анна“ в гр. София. 

 Център за мобилна и стационарна грижа за бездомни 

хора в гр. Бургас. 

 Центрове за домашни грижи за възрастни хора в гр. 

София, гр. Пловдив и гр. Малко Търново, като екипът 

към последния помага и на възрастни хора от селата 

Стоилово, Граматиково и Звездец. 

 Мобилна грижа за подкрепа на бездомни хора в 

София. 

 Хуманитарно-консултативен център в гр. Бургас. 

 Хуманитарно-консултативен център в гр. Пловдив. 

 Социално предприятие бистро „Каристо“. 

 Социални работилници „КаритАрт“. 

 Младежко доброволческо движение „Young Caritas“. 

 

Повече за дейността на „Каритас София“ може да видите 

в Годишния отчет за 2021 г. в Приложенията на стр. 26  в 

настоящия Наръчник. 

 

 

https://caritas.bg/
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Послание на папа Франциск за Световния ден на 

бедните 

 

 Стратегическа рамка на „Каритас България“ – 2021 

г. – 2025 г. 

 

 „Каритас България“: годишен отчет за 2021 г. 

 

 „Каритас Русе“: годишен отчет за 2021 г. 

 

 „Каритас София“: годишен отчет за 2021 г. 

 

 

 

https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2022/11/Message-du-Pape-des-pauvres-2022-1.pdf?x89231
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2022/11/Message-du-Pape-des-pauvres-2022-1.pdf?x89231
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2021/08/cb_str.ramka_2021-2025_final.pdf?x10535
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2021/08/cb_str.ramka_2021-2025_final.pdf?x10535
https://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2022/05/godishnik-2021_4_final_color.pdf?x89231&x76397&x76397
https://caritas-ruse.bg/web/wp-content/uploads/Annual-Report-2021.pdf
https://caritas-sofia.org/assets/media/ar-2021-bg-web.pdf
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За повече информация 

 

За повече информация и за това как да бъдете 

съпричастни с инициативите за тазгодишния Ден на 

„Каритас“, може да се обърнете към организацията на 

„Каритас“ във Вашето населено място. Рекламни 

материали може да получите от Вашата епархийна 

„Каритас“ организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратна връзка за Деня на „Каритас“ 

 

 

С цел подобряване на организационните дейности за 

Деня на „Каритас“ за следващата година, взелите участие 

в тазгодишния Ден на „Каритас“ могат да подадат своите 

мнения, коментари и препоръки на имейл: info@caritas.bg   

 

 

 

mailto:info@caritas.bg
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Издание на: 

„Каритас България“ 

София 1504 

ул. „Оборище“ №9 

тел.: 02/944 18 58 

e-mail: caritas@caritas.bg 

www.caritas.bg 
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