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Представяме Ви нашия авторски 
каталог КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ. 
Можете да изберетe Вашата 
картичка сред новите ни 
предложения от колекция НОВО, 
картичките с ДОБАВЕНО ВИДЕО, 
които оживяват пред очите Ви, 
неостаряващите мотиви от колекция 
КЛАСИК или лимитираната колекция 
ПРОМО. Наред с коледните 
поздравления и пожелания, 
имате възможност да споделите с 
Вашите приятели, клиенти и бизнес 
партньори топлината на стотици 
детски усмивки. Купувайки тези 
Коледни картички Вие помагате 
на български деца, лишени от 
родителска грижа или в риск да я 
загубят. Благодарение на Вашата 
подкрепа, те ще могат да растат 
в семейство, в среда на любов, 
доверие и сигурност. 
Благодарим Ви от сърце! 

 ВЕСЕЛА КОЛЕДА  
 И ЧЕСТИТА НОВА 
2019 ГОДИНА! 

Петя Златева
Изпълнителен директор

We kindly present our 
CHRISTMAS CARD CATALOGUE. 
You can choose your card 
among the new designs from our 
NEW collection, AUGMENTED 
REALITY cards that come to life right 
before your eyes, the everlasting 
motives of the CLASSIC collection 
or from our limited PROMO 
collection. Together with your 
Christmas wishes, you can share 
the warmth of hundreds of children`s 
smiles with your friends, clients and 
business partners. By buying our 
Christmas cards you are helping 
Bulgarian children deprived of 
parental care or in risk of losing it. 
Thanks to your support they can 
grow in а family, in an environment 
of love, trust and security. 
Cordially thank you!

 MERRY CHRISTMAS    
 AND A HAPPY NEW    

 YEAR 2019! 
 

Petya Zlateva
Executive Director



*Всички картички са с включен в цената плик
**Всички картички са двустранни, с размер 105мм/210мм в прегънат вариант 

        
Чрез продажбата на поздравителни картички на SOS Детски селища България се 
набират средства за хуманитарна дейност в обществена полза. На основание чл. 44, 
ал. 1, т. 1 от ЗДДС това е освободена от ДДС доставка и върху цената на картичките не 
се начислява ДДС. Нетният приход от продажбата на картички се използва в пълния си 
размер за покриване на текущите нужди на децата и приемните семейства в програмите 
на SOS Детски селища България.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Десислава Кирилова, тел: 02/818 49 33
Email: desislava.kirilova@sosbg.org  

АДРЕС:
SOS Детски селища България,
ул. Паскал Тодоров 8А, 1618, София

КАК ДА 
ПОРЪЧАТЕ?

Можете да поръчате коледните картички на SOS Детски 
селища България, като попълните електронната форма за 
поръчка налична на адрес: 

• С куриер за ваша сметка

• Взимане от офиса на SOS Детски селища България 
всеки работен ден от 10.00 до 16.00

• Банков превод

Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG76RZBB91551060353913, BIC: RZBBBGSF

SOS Детски селища България

• С наложен платеж

• Плащане в брой на каса в SOS Детски селища България

КАРТИЧКА С ДОБАВЕНО ВИДЕО - 2,70 лв./бр.

НОВО - 2,00 лв./бр.

КЛАСИК - 1,70 лв./бр.

ПРОМО - 1,20 лв./бр.

НАЧИН 
НА ПЛАЩАНЕ:

ДОСТАВКА:

ЦЕНИ:

www.sosbg.org/christmas-cards



*Envelopes are included
** All cards are double-sided, size 105mm/210mm when folded

       
By selling Christmas cards we raise funds for humanitarian activities in public interest. Under 
Art.44 Par.1 Item 1 of the VAT Law such activity is a VAT free delivery and the cards price does 
not include VAT.

FOR FURTHER INFORMATION: 
Desislava Kirilova, T: 02/818 49 33  
Email: desislava.kirilova@sosbg.org

ADDRESS:
SOS Children’s Villages Bulgaria
8A Paskal Todorov Str., 1618 Sofia

HOW TO MAKE AN 
ORDER?

You could order our Christmas cards via the electronic order 
form at www.sosbg.org/christmas-cards

• By courier at your expense

• Picking them up from the National Office of SOS Children’s 
Villages Bulgaria

• Via bank transfer

Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, Sofia 
IBAN: BG76RZBB91551060353913, BIC: RZBBBGSF 

SOS Children’s Villages Bulgaria

• Payment on delivery

• Payment in cash at our office, each working day between 
10.00 and 16.00

AUGMENTED REALITY CARD - 2,70 BGN per card

NEW - 2,00 BGN per card

CLASSIC - 1,70 per card

PROMO - 1,20 per card

PAYMENT 
CONDITIONS:

DELIVERY:

PRICES:



№ 01/19  
105x210 mm
þ злато

КАРТИЧКА С ДОБАВЕНО ВИДЕО: 
2,70лв./бр. 

Когато сканирате лицето на картичката с телефона си, илюстрациите върху хартията оживяват, 
а на екрана се появява скрит видео поздрав. С тези картички ще бъдете уникални в поздрава си 
към Вашите клиенти и партньори.

№ 02/19  
105x210 mm
þ лак



НОВО: 2лв./бр.

№ 03/19  
105x210 mm
þ преге

№ 04/19  
105x210 mm
þ сребро



НОВО: 2лв./бр.

№ 05/19  
105x210 mm
þ злато

№ 06/19  
105x210 mm
þ преге



НОВО: 2лв./бр.

№ 07/19  
210x105 mm
þ лак

№ 08/19  
210x105 mm
þ злато



КЛАСИК: 1.70лв./бр.

№ 09/19  
105x210 mm
þ злато

№ 10/19  
105x210 mm
þ лак



КЛАСИК: 1.70лв./бр.

№ 12/19  
210x105 mm
þ лак

№ 11/19  
105x210 mm
þ лак



№ 13/19  
210x105 mm
þ преге

№ 14/19  
210x105 mm
þ лак

№ 12/19  
210x105 mm
þ лак

КЛАСИК: 1.70лв./бр.



ПРОМО: 1.20лв./бр.

№ 15/19  
105x210 mm
þ преге

№ 16/19  
105x210 mm
þ лак



ПРОМО: 1.20лв./бр.

№ 17/19  
105x210 mm
þ лак

№ 18/19  
105x210 mm
þ лак



ПРОМО:  
1.20лв./бр.

№ 19/19  
105x210 mm
þ преге

№ 20/19  
105x210 mm
þ злато

№ 21/19  
105x210 mm
þ сребро



 www.sosbg.org




