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Дарителска платформа DMS
„ЕДИНЕН ДАРИТЕЛСКИ НОМЕР В БЪЛГАРИЯ” 17777
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦА

I. За лица под 18 години, които ще бъдат лекувани в чужбина:


Заявление в свободен стил, което включва кратко описание на случая и данни за
контакт с родителите – телефон, адрес за кореспонденция;



Декларация за изрично съгласие личните данни на кандидата и описание на
случая да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за популяризиране на
кампанията от Български дарителски форум и Фондация BCause (Бикоуз,
предишно име „Помощ за благотворителността в България”) (Приложение 1);



Копие от акт за раждане;



Колие от лична карта на родител/настойник;



Официално писмено решение от Централно управление на НЗОК, че не поема
разходите по лечението;



Договор за открита дарителска сметка:
o

Задължително в договора трябва да е посочено, че сметката е за лечение и
да включва точка със следния или същия по смисъл текст:
„Клиентът има право да се разпорежда със средствата само безкасово и
целево. Усвояването на парични средства може да се извърши само след
представяне на:


а) документ, издаден от лечебното заведение, в което ще се
проведе лечението, с който лечебното заведение поема ангажимент
да приеме Клиента на лечение и се посочва размерът на разноските
за лечение и престой;



б) преводно нареждане за заплащане на лечението и/или престоя в
лечебното заведение;



в) преводно нареждане за заплащане на транспортни разходи,
свързани с лечението на Клиента.

o

Титулярът се задължава в случай на изтичане срока на договора или при
отпадане на необходимостта от лечение, ако по сметката са останали
неизразходвани средства, те да бъдат използвани с дарствени намерения
за друга подобна цел, като посочи на банката друга дарителска сметка, в
чиято полза да бъдат преведени набраните средства.
ДМС не приема договори за дарителски сметки, в които фигурира
условие, че сметката се преобразува в стандартна разплащателна
след изтичане на срока на договора.

o

Не се приемат договори за дарителски сметки, открити в ДСК, поради
клаузите в техните договори, които не отговарят на изискванията на
DMS за безсрочно целево изразходване на даренията, както и режим на
обслужване на сметките, допускащ трансформирането на дарителските
сметки в обикновени разплащателни без контрол на разходите по тях.

2



Извлечение за състоянието на дарителската сметка към момента на
кандидатстване;



Актуална епикриза от последните 6 месеца, данни за контакт с медицинските
лица, които са я изготвили, ТЕЛК (ако има такъв), както и контакти с лекари,
които в момента отговарят за лечението на кандидатстващия. Документите се
представят на български или английски език, а когато са на друг език – с превод
на български от лицензиран преводач.



При кандидатстване за набиране на средства за лечение, което не е вписано и
препоръчано в епикризата – писмено становище от български лекар с адекватна
специалност за необходимостта и ползата от лечението;



Предостяване на оферта от клиника, оферта от пътническа агенция, проформа
фактура за медицински изделия или лекарства; друго. Те удостоверяват, че
именно това са средствата, необходими за лечението;



Снимка и описание на целта на кампанията, подходящи за публикуване на сайта
на ДМС: http://dmsbg.com;



Ако има активна Фейсбук страница или друга социална мрежа, в която има
профил на дарителската кампания – да се изпрати линк, за да бъде качен като
част от информацията в сайта (www.dmsbg.com).



Всички документи трябва да бъдат изпратени (по поща или електронен път) или
занесени на място на адрес:
Фондация BCause,
София 1000,
бул. Витоша 65, ет.2,
тел.: 02) 988 00 80; 02) 9811901, 0882 244 456
факс: 02) 987 15 74
на вниманието на Десислава Христова - desi@bcause.bg – всеки четвъртък

II. За лица под 18 години, които ще бъдат лекувани в България:


Заявление в свободен стил, което включва кратко описание на случая и данни за
контакт с родителите – телефон, адрес за кореспонденция.



Декларация за изрично съгласие личните данни на кандидата и описание на
случая да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за популяризиране на
кампанията от Български дарителски форум и Фондация BCause („Помощ за
благотворителността в България”) (Приложение 1) ;




Копие от акт за раждане;
Копие от лична карта на родител/настойник;



Официално писмено решение от НЗОК, че не поема разходите по лечението или
покрива частично разходите по лечението с конкретно посочена сума.



Договор за открита дарителска сметка:
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o

Задължително в договора трябва да е посочено, че сметката е за лечение и
да включва точка със следния или същия по смисъл текст:
„Клиентът има право да се разпорежда със средствата само безкасово и
целево. Усвояването на парични средства може да се извърши само след
представяне на:


а) документ, издаден от лечебното заведение, в което ще се
проведе лечението, с който лечебното заведение поема ангажимент
да приеме Клиента на лечение и се посочва размерът на разноските
за лечение и престой;



б) преводно нареждане за заплащане на лечението и/или престоя в
лечебното заведение;



в) преводно нареждане за заплащане на транспортни разходи,
свързани с лечението на Клиента.

o

Титулярът се задължава в случай на изтичане срока на договора или при
отпадане на необходимостта от лечение, ако по сметката са останали
неизразходвани средства, те да бъдат използвани с дарствени намерения
за друга подобна цел, като посочи на банката друга дарителска сметка, в
чиято полза да бъдат преведени набраните средства.
ДМС не приема договори за дарителски сметки, в които фигурира
условие, че сметката се преобразува в стандартна разплащателна
след изтичане на срока на договора.

o

Не се приемат договори за дарителски сметки, открити в ДСК, поради
клаузите в техните договори, които не отговарят на изискванията на
DMS за безсрочно целево изразходване на даренията, както и режим на
обслужване на сметките, допускащ трансформирането на дарителските
сметки в обикновени разплащателни без контрол на разходите по тях.



Извлечение за състоянието на дарителската сметка към момента на
кандидатстване;



Актуална епикриза от последните 6 месеца, данни за контакт с медицинските
лица, които са я изготвили, ТЕЛК (ако има такъв), както и контакти с лекари,
които в момента отговарят за лечението на кандидатстващия. Документите се
представят на български или английски език, а когато са на друг език – с превод
на български от лицензиран преводач.



При кандидатстване за набиране на средства за лечение, което не е вписано и
препоръчано в епикризата – писмено становище от български лекар с адекватна
специалност за необходимостта и ползата от лечението;



Предостяване на оферта от клиника, оферта от пътническа агенция, проформа
фактура за медицински изделия или лекарства, друго. Те удостоверяват, че
именно това са средствата, необходими за лечението;



Снимка и описание на целта на кампанията, подходящи за публикуване на сайта
на ДМС: http://dmsbg.com;



Ако има активна Фейсбук страница или друга социална мрежа, в която има
профил на дарителската кампания – да се изпрати линк, за да бъде качен като
част от информацията в сайта (www.dmsbg.com).



Всички документи трябва да бъдат изпратени (по поща или електронен път) или
занесени на място на адрес:
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Фондация BCause,
София 1000,
бул. Витоша 65, ет.2,
тел.: 02) 988 00 80; 02) 9811901, 0882 244 456
факс: 02) 987 15 74
на вниманието на Десислава Христова - desi@bcause.bg – всеки четвъртък

III. За лица над 18 години, които ще бъдат лекувани в чужбина:


Заявление в свободен стил, което включва кратко описание на случая и данни за
контакт с кандидата – телефон, адрес за кореспонденция.



Декларация за изрично съгласие личните данни на кандидата и описание на
случая да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за популяризиране на
кампанията от Български дарителски форум и Фондация BCause („Помощ за
благотворителността в България”),(Приложение 1);



Копие от лична карта;



При лечение, което ще се провежда в ЕС – да се представи писмено решение от
НЗОК относно издаване на Формуляр S2 за планово лечение в Европейския съюз;



При лечение или трансплантация извън Европейския съюз – да се представи
писмено решение от Централно управление на НЗОК, че не поема разходите по
лечението.



Договор за открита дарителска сметка:
o

o

Задължително в договора трябва да е посочено, че сметката е за лечение и
да включва точка със следния или същия по смисъл текст:
„Клиентът има право да се разпорежда със средствата само безкасово и
целево. Усвояването на парични средства може да се извърши само след
представяне на:


а) документ, издаден от лечебното заведение, в което ще се
проведе лечението, с който лечебното заведение поема ангажимент
да приеме Клиента на лечение и се посочва размерът на разноските
за лечение и престой;



б) преводно нареждане за заплащане на лечението и/или престоя в
лечебното заведение;



в) преводно нареждане за заплащане на транспортни разходи,
свързани с лечението на Клиента.

Титулярът се задължава в случай на изтичане срока на договора или при
отпадане на необходимостта от лечение, ако по сметката са останали
неизразходвани средства, те да бъдат използвани с дарствени намерения
за друга подобна цел, като посочи на банката друга дарителска сметка, в
чиято полза да бъдат преведени набраните средства.
ДМС не приема договори за дарителски сметки, в които фигурира
условие, че сметката се преобразува в стандартна разплащателна
след изтичане на срока на договора.
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o

Не се приемат договори за дарителски сметки, открити в ДСК, поради
клаузите в техните договори, които не отговарят на изискванията на
DMS за безсрочно целево изразходване на даренията, както и режим на
обслужване на сметките, допускащ трансформирането на дарителските
сметки в обикновени разплащателни без контрол на разходите по тях.



Извлечение за състоянието на дарителската сметка към момента на
кандидатстване;



Актуална епикриза от последните 6 месеца, данни за контакт с медицинските
лица, които са я изготвили, ТЕЛК (ако има такъв), както и контакти с лекари,
които в момента отговарят за лечението на кандидатстващия. Документите се
представят на български или английски език, а когато са на друг език – с превод
на български от лицензиран преводач.



При кандидатстване за набиране на средства за лечение, което не е вписано и
препоръчано в епикризата – писмено становище от български лекар с адекватна
специалност за необходимостта и ползата от лечението;



Предоставяне на оферта от клиника, оферта от пътническа агенция, проформа
фактура за медицински изделия или лекарства, друго. Те удостоверяват, че
именно това са средствата, необходими за лечението;



Снимка и описание на целта на кампанията, подходящи за публикуване на сайта
на ДМС: http://dmsbg.com



Ако има активна Фейсбук страница или друга социална мрежа, в която има
профил на дарителската кампания – да се изпрати линк, за да бъде качен като
част от информацията в сайта (www.dmsbg.com).



Всички документи трябва да бъдат изпратени (по поща или електронен път) или
занесени на място на адрес:
Фондация BCause
София 1000,
бул. Витоша 65, ет.2,
тел.: 02) 988 00 80; 02) 9811901, 0882 244 456
факс: 02) 987 15 74
на вниманието на Десислава Христова - desi@bcause.bg – всеки четвъртък

IV. За лица над 18 години, които ще бъдат лекувани в България:


Заявление в свободен стил, което включва кратко описание на случая и данни за
контакт с кандидата – телефон, адрес за кореспонденция.



Декларация за изрично съгласие личните данни на кандидата и описание на
случая да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за популяризиране на
кампанията от Български дарителски форум и Фондация BCause( „Помощ за
благотворителността в България”) (Приложение 1);



Копие от лична карта;
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Документ от НЗОК, който показва, че НЗОК не покрива или покрива частично
разходите по лечението с конкретно посочена сума.



Договор за открита дарителска сметка:
o

Задължително в договора трябва да е посочено, че сметката е за лечение и
да включва точка със следния или същия по смисъл текст:
„Клиентът има право да се разпорежда със средствата само безкасово и
целево. Усвояването на парични средства може да се извърши само след
представяне на:


а) документ, издаден от лечебното заведение, в което ще се
проведе лечението, с който лечебното заведение поема ангажимент
да приеме Клиента на лечение и се посочва размерът на разноските
за лечение и престой;



б) преводно нареждане за заплащане на лечението и/или престоя в
лечебното заведение;



в) преводно нареждане за заплащане на транспортни разходи,
свързани с лечението на Клиента.

o

Титулярът се задължава в случай на изтичане срока на договора или при
отпадане на необходимостта от лечение, ако по сметката са останали
неизразходвани средства, те да бъдат използвани с дарствени намерения
за друга подобна цел, като посочи на банката друга дарителска сметка, в
чиято полза да бъдат преведени набраните средства.
ДМС не приема договори за дарителски сметки, в които фигурира
условие, че сметката се преобразува в стандартна разплащателна
след изтичане на срока на договора.

o

Не се приемат договори за дарителски сметки, открити в ДСК, поради
клаузите в техните договори, които не отговарят на изискванията на
DMS за безсрочно целево изразходване на даренията, както и режим на
обслужване на сметките, допускащ трансформирането на дарителските
сметки в обикновени разплащателни без контрол на разходите по тях.



Извлечение за състоянието на дарителската сметка към момента на
кандидатстване;



Актуална епикриза от последните 6 месеца, данни за контакт с медицинските
лица, които са я изготвили, ТЕЛК (ако има такъв), както и контакти с лекари,
които в момента отговарят за лечението на кандидатстващия. Документите се
представят на български или английски език, а когато са на друг език – с превод
на български от лицензиран преводач.



При кандидатстване за набиране на средства за лечение, което не е вписано и
препоръчано в епикризата – писмено становище от български лекар с адекватна
специалност за необходимостта и ползата от лечението;



Предостяване на оферта от клиника, оферта от пътническа агенция, проформа
фактура за медицински изделия или лекарства, друго. Те удостоверяват, че
именно това са средствата, необходими за лечението;



Снимка и описание на целта на кампанията, подходящи за публикуване на сайта
на ДМС: http://dmsbg.com
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Ако има активна Фейсбук страница или друга социална мрежа, в която има
профил на дарителската кампания – да се изпрати линк, за да бъде качен като
част от информацията в сайта (www.dmsbg.com).



Всички документи трябва да бъдат изпратени (по поща или електронен път) или
занесени на място на адрес:
Фондация BCause
София 1000,
бул. Витоша 65, ет.2,
тел.: 02) 988 00 80; 02) 9811901, 0882 244 456
факс: 02) 987 15 74
на вниманието на Десислава Христова - desi@bcause.bg – всеки четвъртък

Важно:
1. Кампанията за лечение трябва да е с ясно дефинирано начало и край, както и да
набира средства за точно определен медицински проблем. Преформулирането на
целта на кампанията в хода на набиране на средства не се допуска.
2. Заявлението не може да бъде разгледано без предоставянето на всички
задължителни документи.
3. Кодовата дума се активира след получаване на подписан от кандидата договор в
офиса на Фондация BCause.
4. Препоръчителни документи за кандидатстване за всички индивидуални лица,
които кандидатстват за покриване разходи по лечение:


План за популяризиране на дарителската кампания чрез медийни партньори,
публикации, възможност за участие в предавания, друго;

