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Източник: Прессекретариат на Президента на Република България

Проявената съпричастност
към човешкото страдание
ни прави по-силни и по-добри 

„Да помогнем на децата с вродени заболявания“ е темата на 
новото издание на „Българската Коледа“, заяви президентът 
Росен Плевнелиев в Националната кардиологична болница 
в София при официалното обявяване на началото на кампа-
ния 2014/2015 г. на благотворителната инициатива. 

Държавният глава посочи, 
че темата на дванадесето-
то издание на „Българска-
та Коледа“ е избрана след 

консултации с водещи специалисти в 
областта на детското здравеопазване, 
неправителствени организации и ро-
дители. „Кампанията ще се фокусира 
върху децата с вродени заболявания, 
които понякога дори нямат шанс да 
имат живот. Само техните родители 
и близки знаят колко страшно звучат 
диагнози като сърдечна аномалия, 
дихателна недостатъчност, епилеп-
сия и други“, заяви държавният гла-
ва. Президентът отбеляза, че всяка 
година у нас се раждат около 3500 
деца, засегнати от тези болести, като 
най-често срещаните са сърдечните 
малформации. Други разпростра-
нени вродени заболявания са тези 
на нервната система, на дихателната 
система, метаболитните нарушения. 

„Българската Коледа“ ще помогне 
на засегнатите от вродени заболява-
ния деца със специализирана диаг-

ностика, медикаментозно 
лечение и рехабилитация“, 
заяви президентът Плевне-
лиев. Кампания 2014/2015 г. 
си поставя за цел да замени 
морално и технически оста-
рялото оборудване с крайно 
необходима модерна висо-
котехнологична апаратура 
за прецизна диагностика и 
съвременно лечение в уни-
верситетски и областни ле-
чебни заведения. 

„Проявената съпричастност към 
човешкото страдание ни прави по-
силни, по-добри и пълноценни граж-
дани, а подадената ръка и добрите 
дела осмислят всеки живот“, посо-
чи Росен Плевнелиев. Държавният 
глава изрази увереност, че както и в 
предишните издания на кампанията, 
така и занапред много добродетел-
ни хора ще подкрепят „Българската 
Коледа“ в реализирането на благо-
родните й цели. Президентът изка-
за благодарност на всички, които 
ще проявят съпричастност и ще се 
включат в инициативата. 

През тази годината кампанията 
е с нов видео клип с призив за под-
крепа, а в него се включиха известни 
български артисти, спортисти и жур-
налисти: актьорите Васил Михайлов, 
Стоянка Мутафова, Христо Мутафчи-
ев, Силвия Лулчева, рок музикантът 
Кирил Маричков заедно с Крисия, Ха-
сан и Ибрахим, представили страната 
ни в младежката Евровизия. Каузата 
на „Българската Коледа“ с изявата си 

в клипа подкрепиха и илюзионистът 
Астор, олимпийската медалистка по 
борба Станка Златева, грациите ни от 
ансамбъла по художествена гимнас-
тика, както и лица от трите водещи 
национални телевизии – Радина Чер-
венова, Ани Салич и Антон Хекимян. 

Клипът е реализиран от „Old 
School Productions“ и се излъчва по 
телевизиите, медийни партньори на 
„Българската Коледа“. 

Дарения в размер на 2 163 004 лева 
събра благотворителната кампания 
„Българската Коледа“ – 2013/2014 г., 
реализирана съвместно от Админи-
страцията на Президента на Републи-
ка България, Българска национална 
телевизия и Нова телевизия, подкре-
пена от дарители и партньори. От 
създаването на инициативата, кампа-
нията 2013/2014 г. успя да подпомогне 
лечението и рехабилитацията на най-
голям брой деца - 524. 

През единадесетото издание на 
инициативата са постъпили 569 за-
явления от родители за подпомагане 
на нуждаещи се от лечение и рехаби-
литация деца, както и 30 заявления 
от лечебни заведения за закупуване 
на медицинска апаратура, по прио-
ритетната за „Българската Коледа“ 
2013/2014 г. тема – „За по-малко деца 
с увредено зрение и увреден слух“

Ще завърша с информацията, че 
даряването на средства чрез есеме-
си и по телефона приключва в края 
на декември, но по банков път мо-
гат да се изпращат дарения чак до 
края на януари.  ◆

Президентът Росен Плевнелиев с едно от децата 
на „Българската Коледа“


