
БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ "КОЛЕДА В КУТИЯ" 2021

до 28. ноември 2021

Лични коледни подаръци за деца и възрастни в неравностойно положение в
България и парично дарение за Социален център „Св. Параскева“, гр. София.

Вече за eдинадесета година с 
Българска православна църковна 
община „Св. Климент Охридски“ в 
гр. Мюнхен организираме 
“Коледа в кутия” за България – 
лични коледни подаръци за деца и 
възрастни в неравностойно 
положение, семейства, чиито 
бюджет не позволява коледни дни.

Съдействаме и на доброволчески 
организации в България, за да могат 
те да предадат топлината нататък – 
топла храна в кухня за нуждаещи се. 

Ценният товар ще бъде превозен от
транспортна фирма DSV Road с 
управител за България г-н Янислав 
Тотев. Благодарим!

Поименните коледни подаръци тази година са за деца и възрастни в нужда в 
гр. Белоградчик, гр. Полски Тръмбеш, с. Крумово, с. Скутаре, с. Нареченски 
бани, с. Павелско, с. Ружинци и село Чупрене. Да зарадваме всяко едно дете и 
възрастен така, както го правим за собственото си семейство – с много сърце.

Ако искате да се включите, моля, свържете се със Светлана Кампс – 
info@dobrasreshta.de. С удоволствие ще ви изпратя информация за дете/ 
възрастен, които бихте могли да зарадвате. Тел. 01797426902.

Списъци с имена и малко коледно желание ще има и в Българската православна 
църква и българските училища в Мюнхен и Аугсбург.

mailto:info@dobrasreshta.de


Парично дарение - тази година бихме искали да подкрепим с парични средства
Социален център при храм „Св. Параскева“ в гр. София за изготвянето на 
коледни хранителни пакети за нуждаещи се. Всяка сума е в помощ. 
Набирането на средства продължава до 28. ноември 2021 г.

Как да дарите средства:

• директно - чрез кутия с надпис Коледа в кутия, поставена в Българската 
православна църква, Johannisplatz, 81675 München.

• по банков път - Българска православна църковна община „Свети Климент 
Охридски“в град Мюнхен предоставя банковата си сметка за дарителство 
по Коледа в кутия:

BOKG "HL. KLIMENT OCHRIDSKI" e. V.
IBAN: DE 19 7001 0080 0090 2438 00
BIC: PBNKDEFF (Postbank München)
Моля, запишете на Verwendungszweck/ основание за плащане
КОЛЕДА В КУТИЯ.

След приключване на акцията набраните средства ще бъдат отчетени от 
настоятелството на Българската православна църковна община в град Мюнхен, 
оповестени на дарителите и преведени за доброто дело.

Със светлото желание да умножим Доброто Ви каним да помогнете всеки 
според възможностите си. Добра среща, благотворители!

Светлана Кампс, отец Недялко Калинов и БПЦО „ Свети Климент Охридски“ в 
град Мюнхен

Информация за акцията можете да намерите и на уеб и фейсбук страницата на 
инициатива Добра среща: www. dobrasreshta.de, както и на страницата на БПЦО 
„Свети Климент Охридски“: www.bgorthodox-muenchen.de



Описание на проекта „Коледа в кутия“:

Кутия за обувки и капакът й се облепят поотделно с красива коледна хартия.
На капака на кутията се записва името и възрастта на дете/ възрастен, населено 
място. Капакът се привързва към кутията с връзка/ластик, не се залепя.
Моля, не залепяйте кутията – длъжни сме да отворим всички кутии и 
проверим съдържанието преди транспорт!!!
В кутията има място за споделеното коледно желание, а също и за 
допълнителни подаръчета – само НОВИ неща: дреха, играчкa, материали за 
творчество, пособия за училище, шал, шапка, ръкавички, чорапки, хигиенни 
артикули и др. Непременно сладка почерпка! :)

Голяма е радостта, ако добавите писъмце, рисунка, снимка!
Това остойностява подаръка в пъти, придава личната нотка и топлинка към

получателя.
И е смисъл на идеята личен подарък – от МЕН, за ТЕБ!
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