
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА  

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ 

 

„Българската Коледа“ е благотворителна инициатива на Президента на Република 

България за подпомагане на тежко болни деца, която се провежда неотменно от 2003 

година до сега.  

 

Условията и реда за организирането и провеждането на инициативата са 

регламентирани с Правилата за набиране и разпределение на средства, набрани от 

благотворителната инициатива  -  https://www.bgkoleda.bg/pravila 

  

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“ има за цел да насърчава 

дарителството, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи 

здравето на децата и да подпомага лечението на деца. 

 

Дарителите предоставят на учредителите правата да разпределят набраните средства, 

съобразно условията и реда, определени с Правила, а учредителите поемат 

ангажимента да разходват средствата по прозрачен, обществено отговорен и 

ефективен начин. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА 

Набраната сума се изразходва само за: 

 безвъзмездно предоставяне на лекарства, медицински изделия, помощни 

средства, диагностика, лечение и рехабилитация в случаите, в които същите не 

се финансират изцяло от републиканския бюджет, общинските бюджети, 

Националната здравноосигурителна каса, по Закона за интеграция на хората с 

увреждания, програми и проекти, финансирани със средства от европейски и 

други международни фондове и двустранни споразумения. 

 безвъзмездно предоставяне на медицинско оборудване на детски болници, 

клиники, отделения и центрове за социални услуги, предназначени за 

обгрижването на деца, в случаите, в които закупуването на същата е от 

съществено значение за качеството на предоставяните грижи на пациентите в 

конкретната практика, и същата не може да бъде финансирана от бюджета на 

здравното заведение, републиканския бюджет, общинските бюджети, програми 

и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни 

фондове и двустранни споразумения. 

Набраната сума се разпределя изцяло, без да се удържат от нея разноски и каквито и да 

било други разходи, свързани с инициативата. 

 

ПРОЗРАЧНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА 

С цел постигане на висока степен на публичност и прозрачност на дейността на 

инициативата, при съблюдаване на ограниченията, въведени с действащото 

законодателство, всички дейности по организиране и реализиране на инициативата са 

публикувани на сайта www.bgkoleda.bg   

https://www.bgkoleda.bg/pravila
http://www.bgkoleda.bg/


Всяка година през последната седмица на м. ноември, на всички медии, които желаят 

да се присъединят към каузата „Българската Коледа“, се предоставят списъци с 

подпомогнати деца и лечебни заведения. 

За някои от децата и лечебните заведения се правят репортажи, с оглед 

популяризиране на кампанията. Част от тези репортажи се излъчват и по време на 

традиционния коледен благотворителен концерт. В концертите са участвали деца, 

подпомогнати от „Българската Коледа“ като изпълнители или споделящи своя 

стремеж да се преборят с болестта и да водят достоен живот.  

 

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА 

Дарения към инициативата могат да бъдат правени чрез: 

 Изпращане на дарителски съобщения (SMS) или гласови обаждания чрез 

съответния български оператор – А1, Теленор и Виваком, на номера 09001117 и 

1117. Събраните от операторите приходи се превеждат по банковата сметка на 

инициативата, съгласно сключени договори за разкриване на дарителски 

номера. 

 Банков превод към  дарителската банкова сметка на инициативата, като се 

посочи в платежното нареждане „За „Българската Коледа". 

 ПОС терминала на сайта на кампанията  www.bgkoleda.bg  

 ePay.bg и UPay. 

За полученото дарение се подписва договор за дарение с БНТ (титуляр на дарителската 

банкова сметка) и на дарителя се издава сертификат.  

https://www.bgkoleda.bg/dogovor-za-darenie.html  

 

Дарителската банкова сметка е в лева при "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД на 

специален режим на обслужване и предназначение, съгласно сключен договор БНТ № 

8847/14.11.2007г. 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

BIC: UBBSBGSF 

IBAN: BG13UBBS80023300186210 

ТИТУЛЯР: Българска национална телевизия. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ 

Бенефициенти са: 

 Деца (физическо лице до навършване на 18 години) - български граждани, както 

и на лица до 19-годишна възраст, в случаите когато курсът на лечение е 

започнал преди осемнадесетата година. 

 Лечебни заведения с държавно или общинско участие. 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ за деца се извършва 

еднократно в рамките на всяка кампания (от 1 декември до 30 ноември следващата 

година) чрез подаване на: 

 Заявление по образец, придружено от изброените в него актуални медицински и 

финансови документи - https://www.bgkoleda.bg/red-na-kandidatstvane  

http://www.bgkoleda.bg/
https://www.bgkoleda.bg/dogovor-za-darenie.html
https://www.bgkoleda.bg/red-na-kandidatstvane


 Копие от документ за самоличност на родителя, настойника/попечителя/ и 

копие от акта за раждане на детето. 

 Декларация за изрично съгласие за предоставяне и обработване на лични данни. 

  Декларация по образец  за потърсено и/или получено финансиране и неговия 

размер от други източници през предходните 12 месеца към датата на подаване 

на заявлението. 

 Декларация за доходите на семейството през последните 12 месеца, 

предхождащи подаването на заявлението за подпомагане. 

 Открита дарителска банкова сметка, предназначена за набиране на средства за 

посочената в заявлението цел. 

Кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ от лечебни заведения, за 

предоставяне на медицинско оборудване се извършва еднократно в рамките на всяка 

кампания чрез подаване на заявление до Администрацията на президента (от 1 

декември до 31 януари следващата година) 

https://www.bgkoleda.bg/red-na-kandidatstvane  

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ 

Всеки учредител (Администрация на Президента, БНТ и НТВ) определя свой 

представител за участие в организирането и провеждането на инициативата с 

пълномощно.  

Всички решения касаещи организирането и осъществяването на Кампанията се вземат 

от Kомисия в състав: 

 Представител на Администрацията на президента на Република България; 

 Представител на Българската национална телевизия; 

 Представител на Нова телевизия. 

 

Работата на Комисията се подпомага от Експертен съвет, председателстван от 

представител на Администрацията на Президента. Експертният съвет изготвя 

становище по всяко заявление.  

В Експертния съвет участват: 

 представител на Българската асоциация по неонатология; 

 представител на Българската педиатрична асоциация; 

 водещи специалисти по детски болести; 

 представител на Министерство на здравеопазването; 

 представители на неправителствени и пациентски организации. 

 

За всяко заседание на Комисията и на Експертния съвет се съставя протокол. 

Протоколите от заседанията на Комисията се изготвят и подписват в четири 

екземпляра - по един за всеки учредител и един за обслужващата дарителската сметка 

банка. 

 

Постъпилите заявления за подпомагане се разглеждат от Комисията и Експертния 

съвет към инициативата. Комисията взема решение на основание изготвените 

становища на Експертния съвет. 

За бенефициенти не могат да бъдат избирани заявители, които: 

https://www.bgkoleda.bg/red-na-kandidatstvane


 са били бенефициенти на инициативата в предходен период, но не са отчели 

дарените им средства, включително неизползваните, и не са представили 

актуални медицински документи за здравословното състояние на детето след 

осъщественото лечение/рехабилитация. 

 са получили финансова подкрепа от друг източник за същата цел, освен ако 

кандидатстват за остатъка. 

 

Не се даряват средства от благотворителната инициатива “Българската Коледа” за: 

 експериментални методи на лечение и рехабилитация; 

 заплащане на допълнителни услуги, извън оказаната медицинска помощ, като 

избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА 

Разпореждането със сумите от дарителската банкова сметка се извършва въз основа на 

протоколите, отразяващи решенията на Комисията, относно избора на бенефициенти. 

Платежното нареждане до банката се подписва от пълномощника на титуляра на 

сметката - Българската национална телевизия. 

Бенефициентите – лечебни заведения получават дарението срещу Договор за дарение. 

Бенефициентите – деца получават дарение след подписана декларация, чрез която 

родителите се задължават, в срок до 12 месеца след получаване на дарението, да 

предоставят на благотворителната инициатива отчетни финансови и медицински 

документи. 

На получилите дарение лица не се предоставят парични средства в брой. 

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Закупуването на медицинска апаратура се осъществява чрез  възлагане на  обществени 

поръчки след провеждане на процедура в съответствие с действащото 

законодателство. 

https://www.president.bg/cat165/1315/dostavka_medicinsko_oborudvane_BG_Koleda_2019

_2020.html    

Изготвянето на условията за възлагане на обществените поръчки  и откриването на 

съответната процедура се извършва въз основа на предложение на Експертния съвет и 

решение на Комисията. 

При възлагане на обществените поръчки задължително се прилага критерий, който да 

осигури определяне на офертата, която предлага оптимално съотношение между 

качество и цена. 

 

ОТЧЕТНОСТ 

До 30 ноември всяка година Комисията изготвя отчет за периода от 1 декември на 

предходната година до 30 ноември на текущата година.   

Отчетът съдържа информация за:  

 наличните средства към 1 декември предходната година по дарителската 

банкова сметка; 

 набраните средства за отчетния период в лева, в това число сключените 

договори за дарение; 

https://www.president.bg/cat165/1315/dostavka_medicinsko_oborudvane_BG_Koleda_2019_2020.html
https://www.president.bg/cat165/1315/dostavka_medicinsko_oborudvane_BG_Koleda_2019_2020.html


 изразходваните средства за отчетния период в лева; 

 бенефициентите и постигнатите резултати от инициативата за изминалия 

период; 

 остатък по сметката на инициативата в лева; 

 изпълнението по сключените договори. 

 

До 30 ноември всяка година на интернет страницата на инициативата се публикува 

информация за разходваните средства и бенефициентите, при спазване на 

изискванията на Закона за защита на личните данни. 

https://www.bgkoleda.bg/balgarskata-koleda 

 

До настоящия момент са реализирани 17 издания на благотворителната инициатива. 

На 1 декември 2020 година предстои да стартира осемнадесетото. 

Набраните средства от всяко издание на инициативата и  реализираните дарения са 

както следва: 

 

„Българската Коледа“ 2003/2004       до     „Българската Коледа“ 2019/2020 
 
 

№  

 

ИЗДАНИЕ  

 

НАБРАНА  

СУМА 

 

ДЕЦА 

 

СТОЙНОСТ 

 

БОЛНИЦИ 

 

 

СТОЙНОСТ 

 

1. 

 

 

„Българската Коледа“ 

2003/2004 

 

 

1 334 953 лв. 

 

29 

 

471 791 лв. 

 

4 

 

863 162 лв. 

 

2. 

 

 

„Българската Коледа“ 

2004/2005 

 

 

1 300 197 лв. 

 

18 

 

193 210 лв. 

 

6 

 

1 010 103 лв. 

96 884 лв. 

 

 

3. 

 

 

„Българската Коледа“ 

2005/2006 

 

 

2 011 751 лв. 

81 991 лв. 

(допълнително постъпили) 

 

 

49 

 

235 428 лв. 

 

18 

 

1 815 999 лв. 

42 315 лв. 

 

 

4. 

 

 

„Българската Коледа“ 

2006/2007 

 

 

2 605 832 лв. 

50 269 лв. 

(допълнително постъпили) 

 

 

92 

 

402 124 лв. 

 

30 

 

2 221 491 лв. 

32 486 лв. 

 

 

5. 

 

 

„Българската Коледа“ 

2007/2008 

 

 

3 777 073 лв. 

 

124 

 

764 000 лв. 

3 052 лв. 

(дарени лекарства) 

 

 

26 

 

3 010 020 лв. 

 

6. 

 

 

„Българската Коледа“ 

2008/2009 

 

 

3 071 583 лв. 

 

167 

 

679 627 лв. 

349 208 лв. 

(дарени лекарства) 

 

 

19 

 

2 042 749 лв. 

 

7. 

 

 

„Българската Коледа“ 

2009/2010 

 

 

2 374 427 лв. 

 

265 

 

542 037 лв. 

 

22 

 

1 832 389 лв. 

 

8. 

 

 

„Българската Коледа“ 

2010/2011 

 

 

1 534 756 лв. 

 

322 

 

590 434 лв. 

 

22 

 

944 322 лв. 

  

обявени на сайта 

м. декември 2011 г. 

 

 

18 142 832 лв. 

 

1 066 

 

4 230 912 лв. 

 

147 

 

13 911 920 лв. 

 

 

 

https://www.bgkoleda.bg/balgarskata-koleda


 Издание Набрана сума Подпомогнати Остатък от 

набраната сума 

/преминала към 

следващо издание на 
кампанията/ 

№ Деца Лечебни заведения 

 общо на стойност общо на стойност 

1. „Българската Коледа“ 

2011/2012 

1 362 342 лв.   набрани  

1 359 269 лв.     дарени 

 

358 

 

773 750 лв. 

 

13 

 

585 519 лв. 

 

3 073 лв. 

2. „Българската Коледа“ 

2012/2013 

„Рехабилитация на деца 
с неврологични 

заболявания“ 

 

2 072 500 лв.   набрани 

1 783 106 лв.     дарени 

 
 

дарени лекарства от 

фирма-доставчик 

 

485 

в т.ч. 
 

59 

 

349 160 лв. 

 
 

255 466 лв. 

 

10 

 

1 433 946 лв. 

 

289 394 лв. 

3. „Българската Коледа“ 

2013/2014 

„За по-малко деца с 
увредено зрение и 

увреден слух“ 

 

2 163 004 лв.  набрани 

2 154 940 лв.    дарени 

 
 

дарена апаратура от 

фирма-доставчик 

 

524 

 

947 763 лв. 

 

30 

в т.ч. 
 

1 

 

1 207 177 лв. 

 
 

14 000 лв. 

 

8 064 лв. 

4. „Българската Коледа“ 

2014/2015 

„Да помогнем на децата 

с вродени заболявания“ 
 

1 964 800 лв.   набрани 
1 930 248 лв.     дарени 

 

 
дарена апаратура от 

фирма-доставчик 

 

496 

 

688 502 лв. 

 

10 

в т.ч. 

 
1 

 

1 246 745 лв. 

 

 
15 372 лв. 

 

29 552 лв. 

5. „Българската Коледа“ 

2015/2016 

„Да помогнем на децата 
в реанимация“ 

 

2 397 920 лв.   набрани 

2 139 386 лв.     дарени 

 

480 

 

627 480 лв. 

 

19 

 

1 511 906 лв. 

 

258 534 лв. 

 ОБЩО: 9 630 482 лв.  набрани 
9 371 948 лв.    дарени 

 

2 343 

 

 

3 386 655 лв. 

 

82 

 

5 985 293 лв. 

 

 

258 534 лв. 

 

 
 Издание Набрана сума Подпомогнати Остатък от 

набраната сума 

/преминала към 

следващо издание на 
кампанията/ 

№ Деца Лечебни заведения 

 общо на стойност общо на стойност 

 „Българската Коледа“ 

2016/2017 

„В подкрепа на децата с 

тежки хронични 

заболявания“ 
 

2 650 000 лв.   набрани 

(258 534 лв. от тях 
останали от БК 2015/16)  

2 469 669 лв.     дарени 

 

474 

 

702 895 лв. 

 

30 

 

1 766 774 лв. 

 

180 331 лв. 

 „Българската Коледа“ 

2017/2018 

„В подкрепа на спасения 

детски живот“ 

  

2 600 000 лв.   набрани 

(180 331 лв. от тях 
останали от БК 2016/17)  

2 563 200 лв.     дарени 

 

505 

 

 

772 944 лв. 

 

 

22 

 

 

1 790 256 лв. 

 

 

36 800 лв. 

 

 „Българската Коледа“ 

2018/2019 

„В подкрепа на децата с 

тежки заболявания и 
увреждания“ 

  

2 440 000 лв.   набрани 
(36 800 лв. от тях 

останали от БК 2017/18)  

2 438 932 лв.     дарени 

 

551 

 

 

853 162 лв. 

 

 

19 

 

 

1 585 770 лв. 

 

 

1 068 лв. 

 

 „Българската Коледа“ 

2019/2020 

„Да дарим бъдеще на 

болните деца“ 

 

2 460 000 лв.   набрани 
(1 068 лв. от тях 

останали от БК 2018/19) 

2 303 635 лв.     дарени 
 

500 

  
894 602 лв. 15 

  
1 409 033 лв. 156 365 лв. 

 2020/2021        

        

 


