


























ПЕЧАТНИ
КАРТИЧКИ -
НАЛИЧНИ
НА СКЛАД*:  

ПЕЧАТНИ
КАРТИЧКИ
ПО ЗАЯВКА*: 

БЕЗ анимация – 400 лв./бр.
С анимация – 500 лв./бр.
По индивидуално задание – 600 лв./бр.

*Срок за изработка – 5 работни дни

ЕЛЕКТРОННИ
КАРТИЧКИ
ПО ЗАЯВКА*:

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 доставката е освободена от ДДС 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:

АДРЕС:

Бетина Стефанова | тел: (+359) 884 221 411
betina.stefanova@sosbg.org                    

SOS Детски селища България
ул. Паскал Тодоров 8А | 1618 София

КРАЕН СРОК за поръчки по заявка – 19.11.2021 г.
от 500 бр. до 1000 бр. – 3.00 лв./бр.
под 500 бр. – по договаряне
над 1000 бр. – по договаряне 

*Срок за изработка – уточнява се допълнително

Колекция „Детски рисунки“ – 2.00 лв./бр.
Колекция „Коледна приказка“ – 2.00 лв./бр.
Коледна картичка с добавено видео – 3.00 лв./бр.

*Наличността на печатни картички може да проследите в онлайн магазина: 
www.sosbg.org/christmas-cards. 
**Всички печатни картички включват плик за писмо.
***Всички картички са двустранни, с размер 105/210 мм в прегънат вариант.

Ценоразпис



PRICES OF
AVAILABLE
PRINTED
CARDS*:  

PRINTED
CARDS ON
REQUEST*: 

WITHOUT animation – 400 BGN per card
WITH animation – 500 BGN per card
By individual assignment – 600 BGN per card

*Deadline for production – 5 working days

DIGITAL
CARDS ON
REQUEST*:

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:

ADDRESS:

Betina Stefanova | T: (+359) 884 221 411
betina.stefanova@sosbg.org                    

SOS Children’s Villages Bulgaria 
8A Paskal Todorov Str. | 1618 Sofia

DEADLINE for orders on request – 19/11/2021
from 500 pcs. up to 1000 pcs. - 3,00 BGN per card
under 500 pcs. – Negotiable
over 1000 pcs. – Negotiable 

*Deadline for production - to be specified further

Collection “Children’s drawings” – 2,00 BGN per card
Collection “Christmas fairy tale“ – 2,00 BGN per card
Augmented reality (AR) Christmas cards – 3,00 BGN per card

*The availability of printed cards can be checked in the online store: 
www.sosbg.org/christmas-cards.
**All cards go with envelopes
***All cards are double-sided, size 105/210 mm when folded

Price list



ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

АДРЕС:

Бетина Стефанова | тел: (+359) 884 221 411
betina.stefanova@sosbg.org                    

SOS Детски селища България
ул. Паскал Тодоров 8А | 1618 София

НАЧИН НА 
ПЛАЩАНЕ:

Чрез банков превод

Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG76RZBB91551060353913, BIC: RZBBBGSF

SOS Детски селища България

С наложен платеж

ДОСТАВКА: С куриер за Ваша сметка

КАК ДА 
ПОРЪЧАТЕ?

Направете поръчка на коледни картички на SOS Детски 
селища България, като попълните електронната форма за 
поръчка на следния линк: www.sosbg.org/christmas-cards

Получаване от офиса на SOS Детски селища България, 
гр. София – след извършен банков превод, с разпечатано 
платежно нареждане и предварително уточнен ден и час 
за получаване



PAYMENT
CONDITIONS:

Via bank transfer

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

SOS Children’s Villages Bulgaria

Paying directly to the courier

DELIVERY: By courier at your expense

Order Christmas cards from SOS Children's Villages Bulgaria 
by filling in the electronic order form at the following link:
www.sosbg.org/christmas-cards

Picking them up from the National Office of SOS Children’s 
Villages Bulgaria, Sofia – after making a bank transfer, with a 
printed payment order and a pre-agreed day and time for 
receiving

FOR FURTHER INFORMATION:

ADDRESS:

Betina Stefanova | T: (+359) 884 221 411
betina.stefanova@sosbg.org                    

SOS Children’s Villages Bulgaria 
8A Paskal Todorov Str. | 1618 Sofia

HOW TO 
MAKE AN 
ORDER?



www.sosbg.org


