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ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА 
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯ 2012/2013 ГОДИНА 

 
 
21.11.2013 г. 
 
 
Благодарение на щедростта на дарителите на „Българската Коледа“, в рамките на кампания 
2012/2013г. успя да набере  2 072 500 лева, в допълнение на това бяха дарени лекарства за 255 466 
лева, или общо 2 327 966 лева. 
 
Постъпиха 527 заявления от родители за подпомагане на нуждаещи се от лечение и рехабилитация 
деца, както и 10 заявления от лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура, по 
приоритетната за „Българската Коледа“ 2012/2013 г. тема – рехабилитацията на деца с неврологични 
заболявания. 
 
С цел постигане на по-голяма прозрачност и обективност при  разпределението на набраните 
средства, всички заявления за подпомагане бяха разгледани от Експертния съвет към 
благотворителната инициатива „Българската Коледа“. В състава на Експертния съвет бяха включени: 
представители на Българската асоциация по неонатология и Българската педиатрична асоциация, 
Националния консултант по педиатрия, представители от Център “Фонд за лечение на деца”, 
неправителствения сектор и пациентските организации. 
 
Със сумата от 349 160 лева бяха подпомогнати 426 деца за осъществяване на лечение и 
рехабилитация, а на 59 деца бяха дарени лекарства за едногодишна медикаментозна терапия на обща 
стойност 255 466 лв., както следва: 
 

 
ПОДПОМАГАНЕ ЗА: 

ДЕЦА- 
ПОДАДЕНИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЕЦА- 
ПОДПОМОГНАТИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ОБЩА 
СТОЙНОСТ 

 
 
I. ЛЕКАРСТВА 

 
71 

 
66 

 

 
262 866 лв.  

 
Ендокринологични заболявания 
Genotropin 
 
 

 
31 

 
 

 
31 

 

 
216 038 лв.    
дарени 
лекарства 

Нефротичен синдром 
      Sandimun neural  
      Cell Cept 

 
14 
16 

 

 
14 
16 

 

 
13 256 лв. 
26 172 лв. 
дарени 
лекарства 
 

Други 
 

12 7 7 400 лв. 

Подпомогнати са общо 66 деца за осъществяване на 
едногодишна медикаментозна терапия, която не се 
заплаща от републиканския бюджет, Националната 
здравноосигурителна каса или Център „Фонд за 
лечение на деца”.   
Клиниките, в които се лекуват децата, с 
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осигурените лекарства от „Българската Коледа” са:  
СБАЛДБ “Проф. Иван Митев”, гр. София  
- Клиника по ендокринология, диабет и генетика,  
- Клиника по нефрология,  
 
УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна  
- Детска клиника, отделение по ендокринология;  
 
* Две от деца получават два вида лекарства 

 
 
II. РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
 

 
402 

 
387 

 
318 000 лв.  

 
ДЦП 
ДЦП и придружаващи симптоми/диагнози 
ДЦП и втора основна диагноза 
 

 
174 
111 
20 

 

 
169 
108 
19 

 

 
129 500 лв. 
91 700 лв. 
17 800 лв. 
 

Спина бифида                                                                                                             
Спинална мускулна атрофия                                                                                                    
Мускулна дистрофия тип Дюшен 
 

7 
3 
6 
 

7 
3 
4 

6 600 лв. 
2 700 лв. 
3 600 лв. 

Родови травми 
Разстр. в разв. на двигателните функции  
 

12 
9 

11 
9 

9 500 лв.  
7 500 лв.  

Епилепсия,  Хидроцефалия                                                                                                   
 

17 16 12 200 лв. 

Аутизъм 18 18 18 000 лв. 
Други диагнози 25 23 18 900 лв. 

Удовлетворени са общо 387 заявления за 
осъществяване на специализирани 
рехабилитационни процедури, в допълнение към 
тези, заплащани от Националната 
здравноосигурителна каса.  

  
15 от кандидатствалите за подпомагане за 
рехабилитация деца не са подпомогнати поради 
отпаднала необходимост от осъществяване на 
такава след подаване на заявлението, получаване на 
финансиране от друг източник или липса на 
препоръка от лекуващ лекар. 

 

   

 
III. ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА 

 
4 

 
------------ 

 
------------ 

 
Децата  са насочени към Център „Фонд за лечение на 
деца” за преценка на необходимостта от 
организационно и финансово подпомагане и/или за 
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организиране и финансиране на участието на 
чуждестранни медицински специалисти за 
лечението им в страната. 
 

IV. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА                                                                                         31 22 17 500 лв. 

 
Подпомогнати са за закупуване на помощни 
средства-вертикализатори, проходилки, ортези, 
поддръжка и енергийно обезпечаване на говорни 
процесори при деца с кохлеарна имплантация. 
 
9 деца не са подпомогнати поради отпаднала 
необходимост, получили са друго финансиране или са 
насочени към Център „Фонд за лечение на деца“. 

 

   

 
V. ДРУГИ ТЕРАПИИ 
  

 
19 

 
10 

 
6 260 лв.    

 
9 от заявленията не са удовлетворени поради 
отпаднала необходимост от конкретната терапия, 
за която са кандидатствали, получено финансиране 
от Център „Фонд за лечение на деца” или исканото 
подпомагане касае лечение, което се финансира 
напълно от Националната здравноосигурителна 
каса. 

   

 

От създаването на благотворителната инициатива “Българската Коледа“, кампания 2012/2013 г. успя 
да подпомогне лечението и рехабилитацията на най-много деца - 485. 

 

Както бе анонсирано в началото на настоящата кампания, през 2013 г. “Българската Коледа” прие за 
своя приоритетна кауза РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ДЕЦА С НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  

За да бъде овладяно заболяването и едно дете, засегнато от ДЦП да има високи шансове да води 
пълноценен и активен живот, са необходими ранно диагностициране и активна, ежедневна, 
висококвалифицирана и високотехнологична рехабилитация. Затова, със събраните чрез “Българската 
Коледа” средства бе закупена съвременна медицинска апаратура за надграждането на съществуващи 
успешни центрове в страната, за да може подобно лечение да стане наистина ежедневно достъпно в 
интегрирана социална среда. Като част от тези усилия беше закупена уникална за България 
медицинска апаратура:  

 5 апарата за локомоторна терапия, за пет рехабилитационни центъра в страната; 
 2 апарата за рехабилитация на тазовото дъно за СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“, гр. София и 

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, гр. София;  
 1 апарат за инвазивна уродинамика за Клиниката по Детска урология на УМБАЛСМ 

„Н.И.Пирогов“, гр. София. 
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До този момент, децата, нуждаещи се от изследвания, лечение и рехабилитация с посочената 
апаратура се изпращаха в чужбина, поради факта, че такава не съществуваше в страната.  

В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, бе напълно обновен пост-оперативния детски рехабилитационен център, 
който е от ключово значение за успешното лечение на тези малки пациенти. 

Закупени бяха и други 38 вида високотехнологични рехабилитационни апарата за десет 
рехабилитационни центрове в цялата страна. По този начин бе реализирана целта на „Българската 
Коледа“ 2012/2013г. - активната, високоспециализирана и високотехнологична рехабилитация да 
стане реално достъпна в цялата страна.  

Апаратурата беше закупена чрез отворена конкурсна процедура за избор на доставчик за всеки от 
апаратите след публикуване на публична обява за набиране на оферти на интернет страниците на 
съорганизаторите на благотворителната инициатива. Условията за ползване на дарената апаратура 
бяха регламентирани в договори за дарение, сключени между съорганизаторите на 
благотворителната инициатива “Българската Коледа” и лечебните заведения. 

Десетте лечебните заведения, чиито стратегии за устойчиво развитие „Българската Коледа“ подкрепи 
през 2013 година, дарявайки им медицинска апаратура и уреди за рехабилитация на обща стойност 
1 433 946 лв. са: 

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ И АПАРАТИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 

СБДПЛРДЦП „Св. София“, гр. София 172 980 лв. 

 Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, 
тренажор за раздвижване  

 

УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив 253 488 лв. 

 Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, 
тренажор за раздвижване  

 Биофийдбак система – ЕМГ 

 Тренажор с електронно управление за лечение на 
спастични състояния чрез електро-механотерапия с 
обратна връзка (тип велоергометър) 

 Вестибулаторна система 

 Педобарографска платформа 

 

СБДПЛР „Котел“ 194 811, 50 лв. 

 Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, 
тренажор за раздвижване 

 Сух басейн за психомоторика и рехабилитация за деца     

 Апарат за електротерапия  
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 Уред за рехабилитация на ръката и финните движения 
(табло ДЕЖ) 

 Апарат за сензорна и психотерапия - Купол, реагиращ на 
глас 

 Топки за тактилно-визуална стимулация 

 Проходилка с разделител за крака и седалка за деца     

 Проходилка със задна опора     

 Апарат за магнитотерапия   

 Педиатрична стълба    

 Терапевтичен стол и вертикализатор с разделител за 
крака 

 Вертикализатор 

РЦ към ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“, гр. Бургас 172 980 лв. 

 Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, 
тренажор за раздвижване 

 

„Специализирана болница за рехабилитация – Национален 
комплекс“, филиал Банкя 32 898 лв. 

 Оборудване за Мултисензорна зала 

 Апарат за ударно-вълнова терапия 

 Кушетка за позиционна терапия по Бобат и Войта 

 Тренажор с електронно управление за лечение на 
спастични състояния чрез електро-механотерапия с 
обратна връзка (тип велоергометър) 

 

„Специализирана болница за рехабилитация – Национален 
комплекс“, филиал Момин проход 248 208, 50 лв. 

 Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия, 
тренажор за раздвижване 

 Апарат за електротерапия 

 Апарат за лазертерапия 

 Апарат за ултразвукова терапия – фонофореза  

 Апарат за микровълнова терапия  

 Апарат за късовълнова терапия - УВЧ 

 Лампа – ултравиолетови лъчи 

 Оборудване за Монтесори терапия  

 Оборудване на Мултисензорна зала   
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 Механични уреди за раздвижване на рамо, китка, 
глезен, колянна става, коляно, пръсти  

 Универсална система за позициониране  

 Балансьор   

 Педиатрична стълба 

 Топки за тактилно визуална стимулация 

 Проходилка с разделител за крака и седалка за деца 

 Проходилка със задна опора 

 Терапевтичен стол и вертикализатор с разделител за 
крака 

 Вертикализатор 

 Сух басейн за психомоторика и рехабилитация за деца 

 Паралели за рехабилитация с регулируема височина 

 Уред за рехабилитация на ръката и финните движения 
(табло ДЕЖ) 

 Апарат за светлолечение с инфрачервени лъчи  

 Тренажор с електронно управление за лечение на 
спастични състояния чрез електро-механотерапия с 
обратна връзка (тип велоергометър) 

 Апарат за Дарсонвализация   

 Апарат за екстракорпорална ударновълнова терапия 

 Апарат за магнитотерапия 

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен 25 112 лв. 

 Уред за рехабилитация на ръката и финните движения 
(табло ДЕЖ) 

 Паралели за рехабилитация с регулируема височина  

 Педиатрична стълба  

 Сух басейн за психомоторика и рехабилитация на деца 

 Проходилка с разделител за крака и седалка за деца  

 Проходилка със задна опора  

 Вертикализатор 

 Механични уреди за раздвижване на рамо, китка, 
глезен, колянна става, коляно, пръсти 

 Универсална система за позициониране 
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 Балансьор   

 Парафинова вана   

 Апарат за електротерапия 

 Апарат за ултразвукова терапия - фонофореза  

 Апарат за магнитотерапия 

СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“, гр. София 59 700 лв. 

 Терапевтична педиатрична система за реедукация на 
стимулиране и рехабилитация на мускулите на тазовото 
дъно 

 

РЦ към ДМСГД, гр. Варна 28 080 лв. 

 Апарат за ударно-вълнова терапия 

 Вана за подводно-струен масаж 

 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, гр. София 245 688 лв. 

 Апарат за електротерапия 

 Апарат за магнитотерапия 

 Уред за раздвижване на ръката и финните движения 
(Табло ДЕЖ) 

 Тренажор с електронно управление за лечение на 
спастични състояние чрез електро-механотерапия с 
обратна връзка (тип велоергометър) 

 Биофийдбак система – ЕМГ 

 Апарат за ударно-вълнова терапия 

 Апарат за дарсонвализация 

 Апарат за лазертерапия 

 Апарат за ултразвукова терапия – фонофореза 

 Апарат за микровълнова терапия 

 Апарат за късовълнова терапия – УВЧ 

 Механични уреди за раздвижване на рамо, китка, 
глезен, колянна става, коляно, пръсти 

 Терапевтична педиатрична система за реедукция на 
стимулиране и рехабилитация на мускулите на тазовото 
дъно 

 Кушетка за позиционна терапия по Бобат и Войта 
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 Паралели за рехабилитация с регулируема височина 

 Система за уродинамични изследвания и изследвания 
на тазово дъно с възможност за видеоуродинамика и 
инвазивна уродинамика 

С цел средата, в която се осъществява лечението и рехабилитацията на малките пациенти, и в която те 
прекарват значителна част от времето си, да бъде направена по-позитивна, ведра и насърчителна, 
художници доброволци от фондация ИзиАрт нарисуваха обновените рехабилитационни центрове в 
градовете Котел, Пловдив, Плевен и Момин Проход. 

 

 

 

 


