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На 28 юли светът отбеляза за десета поредна година Деня за борба с хепатита. Събитието се организира от 
Световния хепатитен алианс и цели да повиши информираността на хората относно тези заболявания, да 
ги насърчи да се изследват и лекуват. През 2015 г. СЗО прие стратегия за елиминиране на хепатита до 2030 
г., като акцент в нея са ранната диагностика и лечението на заболяването. У нас по повод инициативата 
бяха организирани редица събития. 

 

 

   

 

 

В Народното събрание беше отбелязан 
Световният ден за борба с хепатита 
 

 

 На 25 юли 2018 г. в Народното събрание беше отбелязан Световният ден за борба с хепатита. По време на 
събитието заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова сподели, че към момента 
задача на Министерство на здравеопазването е да свика работна група за изработване на национална 
програма за вирусните хепатити, в която ще бъде включен и скрининг за заболяванията. 

Участие в инициативата взеха още: Цвета Караянчева, председател на Народното събрание, доц. Лъчезар 
Иванов, зам.-председател на Комисия по здравеопазването към Народното събрание, д-р Скендер Сила, 
ръководител на офиса на Световната здравна организация за България и много народни представители и 
гости на Народното събрание. 

Всички подкрепиха инициативата, като символично разрязаха „връзката с хепатита”. Сред посланията се 
откроиха призивите за обединяване на усилията, за пристъпване към конкретни действия в посока 
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поставената цел: 2030 г. – година на елиминиране на хепатита, в контекста на стратегията на Световната 
здравна организация. 

В рамките на инициативата се проведе и среща с медиите, по време на която г-жа Цвета Караянчева, 
председател на Народното събрание, подчерта необходимостта от скрининг и превенция, като начин за 
ограничаване на негативните последствия от заболяванията. Тя акцентира върху необходимостта от общи 
усилия, които да доведат до диалог и съвместна дейност в посока елиминиране на заболяването. 

Доц. Лъчезар Иванов, зам.-председател на Комисия по здравеопазването, наблегна на факта, че България 
е една от първите държави, които осигуряват безплатно лечение на пациентите с хепатит и точно поради 
този факт страната ни трябва да се придържа към успешния модел, като работи активно за елиминиране 
на заболяването до 2030 г.  

Информационната инициатива в Народното събрание се организира от НСБХ „Хепасист” и сдружение 
„ХепАктив” и е част от кампанията „Скъсай с хепатита”. 

За повече информация – ТУК. 

 

  

 

 

 

 

 
Марин Захариев, зам.-кмет на общ. 

Смолян  

132 човека се изследваха безплатно за 
хепатит В и С в Смолян 

 
 

 

 132 човека се изследваха безплатно за хепатит В и С по време на първата акция в рамките на кампанията 
„Скъсай с хепатита!“, която се проведе на 23 юли 2018 г. на площад „Свобода” в Смолян. По време на 
изследванията се отчетоха два положителни резултата за хепатит С – жена на 25 години и жена на 55 
години, които са насочени за допълнителни изследвания и консултация със специалист гастроентеролог. 

Инициативата стартира с официално откриване, в което взеха участие д-р Даниела Дариткова-Проданова, 
председател на Комисия по здравеопазването и народен представител от Смолян, Марин Захариев, 
заместник-кмет на община Смолян, Андриян Петров, заместник-областен управител, д-р Сийка Чернева, 
директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ – Смолян, Кирил Николчев, генерален 
мениджър на АбВи България и Силвана Лесиндренска, председател на сдружение „ХепАктив”. 

 Д-р Дариткова акцентира върху съвместните усилия на всички заинтересовани страни за 
осигуряване на адекватна превенция и скрининг, като подчерта, че благодарение на 
успехите на държавата в предоставянето на лечение на пациентите с хепатит С, броят на 
излекуваните болни е над 3000 човека, като сред успехите на България е и въвеждането на 
ваксинацията срещу хепатит В при новородените. Тя подчерта значението на приетата 
резолюция по време на регионалния форум „Скрининг и превенция на вирусните хепатити 
и ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни предизвикателства, съвместни 
решения”, която според д-р Дариткова следва да 

намери приложение в нормативните документи, за да може да се 
гарантира адекватна превенция на хепатита. 

Инициативата в Смолян е първата от серия събития в различни градове 
на България за отбелязване на Световния ден за борба с хепатита – 28 
юли 2018 г., и се проведе с подкрепата на Министерство на 
здравеопазването, община Смолян и Регионална здравна инспекция – 
Пазарджик. 
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През 2015 г. СЗО прие стратегия за елиминиране на хепатита до 2030 г., като акцент в нея са ранната 
диагностика и лечението на заболяването. 

Повече информация ТУК.  

 

  

 

 

 

 

 
 

В София „ХепАктив“ изследва 136-ма за 
хепатит В и С и откри шестима заразени  

 

 136 столичани си направиха тест в инициативата 
за безплатно и анонимно изследване за хепатит В 
и С, организирана от сдружение „ХепАктив“ и 
CheckPoint София. Кампанията на открито се 
проведе в градинката пред бившата Централна 
баня в София в самия Световен ден за борба с 
хепатита – 28 юли. 

В продължение на 7 часа медицинските 
специалисти на CheckPoint София даваха консултации и правиха безплатни тестове 
на всеки желаещ. Петима софиянци научиха, че са инфектирани с хепатит С, а един 
– с хепатит В. На всички с положителни резултати бяха осигурени допълнителни 

консултации относно заболяването и следващите стъпки за потвърждаване на диагнозата и назначаване 
лечение на инфекцията. 

„В нашата държава разполагаме с най-модерните терапии за лечение на хепатит С и хепатит В. България 
постига много в лечението на вирусните хепатити, но за съжаление нямаме план за спиране на 
разпространението на вируса до 2030 година, каквито са световните цели“, коментира по повод акцията 
Силвана Лесидренска, председател на сдружение „Хепактив“, част от CheckPoint София. 

По данни на Световната здравна организация в Европа всеки ден умират 400 души от хепатит В и С. Затова 
и международната организация е поставила като приоритетна цел елиминирането на тези заболявания до 
2030 г. (чрез намаляване появата на нови инфекции, осигуряване на широк достъп до скрининг и лечение 
и др.). 

За повече подробности – ТУК.  
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Активности на членовете на НПО 
 

 

 

Месец до края на конкурса за 
журналистически материали по темата 
за онкохематологичните заболявания и 
иновациите в онкохематологията 

В рамките на кампанията за злокачествените заболявания на кръвта, инициирана от Българско сдружение 
Лимфом беше обявен конкурс за най-добър журналистически материал, отразяващ онкохематологично 
заболяване и/или иновациите в онкохематологията на тема #бъдещетоЕднес. Конкурсът стартира на 
22.06.2018 г., а материалите за участие в него се приемат до 30.09.2018 г. на адрес 
oncochematology@gmail.com. Инициативата е насочена към журналисти от национални и регионални 
електронни, печатни и онлайн медии; от специализирани здравни и медицински печатни и онлайн 
издания; блогъри.  

Пълните условия за участие в конкурса можете да намерите на http://www.lymphom-bg.com/.  

 

                                                                                                                               

 

 

Конкурс за журналистически материали 
за хепатит С организират „ХепАктив“ и 
„Хепасист‘‘ 

До 15 ноември продължава набирането на материали за журналистическия конкурс „България без хепатит 
С – реалност или утопия?“. Инициативата се осъществява от пациентските сдружения „ХепАктив“ и 
„Хепасист‘‘ за трета година по повод Световния ден за борба с хепатита – 28 юли.   

Oсновната цел на журналистическия конкурс е да спомогне за отразяването на най-належащия проблем с 
хепатит С в България – нуждата от създаване на устойчиви държавни политики в посока елиминирането му 
до 2030 г. Приемат се публикации от печатни и онлайн медии, радио и телевизионни репортажи, 
предавания, фотографски материали и кинодокументалистика, посветени на темата за хепатит С. В 
конкурса могат да участват журналисти от всички медии, в това число и работещите на свободна практика, 
без ограничение в броя на материалите. 

Срокът за представяне на материалите е до 15-и ноември 2018 г., като изискването е те да бъдат 
публикувани/излъчени в периода на конкурса (28.06 - 15.11.2018 г.).  

Пълните условия на конкурса можете да откриете ТУК.  

 

                                                                                                                               

 

 Сдружение „Зачатие“ участва в традиционната годишна среща на 
пациентската организация Fertility Europe, която обединява 
организации на пациенти с репродуктивни проблеми от цяла 
Европа. Тазгодишната среща се проведе на 1-4 юли в Барселона в 
рамките на годишната среща на Европейското общество за 
репродуктивна медицина и ембриология (ESHRE). В събитието 
участва Ирина Попова, заместник-председател на УС на 
„Зачатие“, която бе приета за член на УС на Fertility Europe. 
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Председателят на Българско общество на пациентите с 
пулмонална хипертония Наталия Маева участва в заседание на 
работната група на Европейската лекарствена агенция (ЕМА) от 9 
до 12.07.2018 г. в Лондон. На срещата  бяха представени 
резултатите от фаза III от проучване на нов лекарствен препарат, 
приложим при белодробно трансплантирани пациенти с 
доказано отхвърляне на органа. 

 

                                                                                                                                

 

 

 

Сдружение „Фракарита България“ откри 
третата си благотворителна 
фотографска изложба 

По повод 15 години от създаването на програма за рехабилитация 
на зависими „Солидарност“ и 10 години от старта на Национална 
информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, на 9 
юли 2018 г. сдружение „Фракарита България“ откри третата си 
благотворителна фотографска изложба „Фокус Вътре“. 

Идеята за изложбата е заимствана от една от терапевтичните 
групи в програма „Солидарност“ - „Фокус вътре“, в която акцентът 
е поставен върху вътрешния свят на зависимите в рехабилитация 
и взаимоотношенията им вътре в групата. 

Вече три години „Фракарита България“ развива дейността на 
фотографското си ателие „ФотоФози“, което е част от програма „Солидарност”, и е създадено от успешно 
завършили клиенти на програмата, от нейния екип и професионални фотографи. Ателието е една 
съществена част от терапевтичния процес на хората в рехабилитация и в прехода им към адаптация и 
реализация в живота след процеса на лечение. Tрeта година подред ателието организира и провежда 
благотворителни изложби с различна тематика, чрез които се самофинансира и подкрепя дейността на 
програма „Солидарност“. 

За повече информация - ТУК. 
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Трети благотворителен плувен маратон 
се проведе в Бургас  

За трета поредна година сдружение „Онкоболни и приятели“ – Бургас 
организира благотворителен плувен турнир в помощ на дейностите по 
социална рехабилитация на хора с онкологични заболявания. 
Събитието се проведе на 14.07.2018 г. в Бургас. Инициативата беше 
подкрепена не само от участници от морския град, но и от редица 
други населени места. В плуването се включиха цели семейства, а лице 
на тазгодишния маратон отново бе актрисата Йоана Буковска-
Давидова, която даде старт на маратона от ,,Морска гара‘‘ и взе дейно 
участие в посрещането и награждаването на участниците.  

Със събраните средства в размер на почти 5 000 лв. ще бъдат подпомогнати дейностите по социалната 
рехабилитация на хора с онкологични заболявания.  

Събитието се реализира с подкрепата на община Бургас, ,,Комплексен онкологичен център‘‘ - Бургас и 
много други спонсори и дарители. 

Още информация ТУК.  

 

                                                                                                                               

 

 

 

Първата научна конференция „Уебинар 
за аутизма“ организираха сдружение 
„Аутизъм днес“ и фондация „Стъпка за 
невидимите деца на България“ 

На 14 и 15 юли у нас се проведе Първата научна конференция „Уебинар за аутизма“, организирана от  
сдружение „Аутизъм днес“, фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и Бостънския университет, 
под патронажа на Н. Пр. Сьорен Якобсен, посланик на Дания в България. В събитието се включиха учени от 
различни държави – САЩ, Норвегия, Сърбия, България.  

Според последните проучвания, ако през 2000 г. едно на всеки 150 деца е било диагностицирано като 
аутист, през 2014 г. съотношението вече е 1 към 59, без значение от раса или социален статус.   

Конференцията, която предизвика особено голям интерес сред институции и родители, беше излъчвана 
на живо през Фейсбук страницата на Аутизъм днес - AUTISM Today.  

Генералният извод, до който достигнаха участниците, беше особената важност на терапиите, които 
третират поведението на децата, тъй като останалите имат слаба или недоказана научна стойност.  

Конференцията стана възможна благодарение на родителите, които се включиха с децата си в съвместното 
изследване на детското развитие на Бостънския университет, сдружение „Аутизъм днес“ и сдружение 
„Асоциация Аутизъм“ и личната подкрепа на заместник-министъра на социалната политика д-р Султанка 
Петрова. 

Повече подробности четете ТУК.   

                                                                                                                               

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-831889220154404/
https://www.autismtoday-bg.eu/sbitiya-i-kampanii-2018
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Поредица от инициативи на болните от 
ревматоиден артрит срещу новата 
процедура за отпускане на 
медикаменти 

Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит инициира редица срещи и събития във връзка с новата 
процедура за отпускане на медикаменти за болните от автоимунното заболяване. Сред тях беше и 
дискусията на тема „Ранен достъп до ревматолог – европейски препоръки“, която се проведе в средата на 
юли в Пловдив. Повод за нея станаха въведените по-рано промени в процедурите за отпускане на 
медикаменти и многобройните сигнали срещу създадената централизирана комисия в София и 
ангажимента й да дава достъп до лекарствата.   

В дискусията участваха проф. д-р Анастас Баталов и д-р Иван Горанов – специалисти-ревматолози, които 
са членове на експертната лекарска комисия по ревматология в Пловдив. Това е комисията, която досега 
отпускаше на място медикаментите на повече от 2000 души от Пловдив и Южна България.  

Първите 6 месеца са най-важни за лечението на пациентите, подчертаха експертите. За съжаление, в 
България тези първи 6 месеца не минават в лечение, а в редица ненужни административни процедури 
като експертни съвети, чрез които се налагат финансово-икономическите критерии на НЗОК, казват от 
АПРА. Според тях достъпът на пациентите не само не трябва да се ограничава с една комисия в София, на 
която ще чакат на опашка болни хора от цялата страна, а напротив – трябва да има комисии и в други 
градове на страната, за да не се налага те да пътуват. 

Вече повече от два месеца темата с необходимостта от промяна продължава да е актуална, а АПРА, заедно 
с други пациентски организации, е все така активна в стремежа си да осигури на пациентите по-достъпно 
лечение.  

Повече информация можете да намерите ТУК.  

 

                                                                                                                           

 

 

 

Годишна среща на младежите с 
възпалителни чревни заболявания – 
Рейкявик 2018 

„Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит“ (БАБКУК) взе участие в поредната годишна среща 
на младежите с възпалителни чревни заболявания (ВЧЗ), провела се в края на юли (26–29.07.2018 г.) в 
Рейкявик, Исландия. Събитието се организира от младежката група на Европейската федерация на 
асоциациите на пациенти с болест на Крон и улцерозен колит (EFCCA). 

На срещата присъстваха делегати от 18 държави, които представиха дейностите на своите национални 
пациентски организации. Няколко основни теми бяха засегнати и дискутирани по време на събитието. Една 
от тях бе темата за психичното здраве при пациенти, диагностицирани с хронични заболявания, и по-
конкретно на младежи страдащи от ВЧЗ. Друг важен акцент бе сложен върху темата за прехода от 
предоставянето на специфични медицински грижи на деца и младежи с болест на Крон и улцерозен колит, 
към тези на възрастни пациенти.  

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
http://npo.bg/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD/
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Председателят на Българско общество на пациентите с пулмонална 
хипертония Наталия Маева се срещна в началото на август с председателя на 
Босненската асоциация по пулмонална хипертония Вера Ходжич. Двете 
коментираха възможностите за разширяване на сътрудничеството, 
проблемите, свързани с достъпа до адекватни терапии за пулмонална 
хипертония, както и проблемите, през които са изправени пациентите от двете 
държави, поради почти невъзможния достъп до белодробна трансплантация. 

 
 

 

Годишната среща на младежите с ВЧЗ продължава да бъде важна част от календара на EFCCA. Чрез нея не 
само се стимулира младежката активност и лидерство на ниво пациентски асоциации, но се развива и 
международна среда, в която свободно могат да бъдат обменяни различни идеи, практики и актулни 
новини. 

За повече информация - ТУК. 

 

                                                                                                                                

 

 

 

26 българчета донесоха 29 медала от 
тазгодишните „Игри за победители” 

С голям успех се върнаха българчетата, взели участие в тазгодишните „Игри за победители” в Москва. Те 
завоюваха общо 29 медала – 14 златни, 8 сребърни и 7 бронзови. 

Игрите обединяват деца, победили онкохематологични заболявания. Тази година в тях се състезаваха 20 
държави, а нашата беше представена от 26 участници. 

„Тези игри са невероятни. За 6-а година водим нашите деца на тази Олимпиада. Те вече са победили в 
битката с болестта, но имат нужда да докажат, че могат още“, коментира Петя Александрова, заместник-
председател на сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и ръководител на групата. 

„По-приятно е чувството да можеш спокойно да говориш за болести, без хората да те гледат странно“, каза 
12-годишната Камелия, която спечели бронзов медал по футбол. 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
http://www.babkuk.org/bg/eym-2018/
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Българска асоциация на пострадали 
при катастрофи стартира кампания под 
надслов „Карай си спокойно!“ 
 

Българска асоциация на пострадали при катастрофи (БАЗП) с подкрепата на Министерство на регионалното 
развитие стартира кампания под надслов „Карай си спокойно!“. Една различна кампания за безопасност на 
пътя, насочена към младите хора и преди всичко към младите водачи. Билбордове с мотото на 
инициативата и с атрактивни визии са разположени през 40 – 50 км по цялата АМ „Тракия“. 

Кампанията е насочена предимно към младите шофьори и има за цел да ги призове да намалят скоростта 
и да се движат безопасно по пътя. 

Владимир Тодоров, председател на БАЗП, обясни на пресконференция на 21 август защо младите шофьори 
трябва да карат спокойно. „Младите хора получават недостатъчно обучениe за придобиване на шофьорски 
книжки. Като добавим към това и типичните белези на младостта – нетърпение, желание за изява, 
бунтарство, се получава коктейл от опасни съставки, които на пътя може да бъдат животозастрашаващи. 
Ако по АМ „Тракия“ се кара със скорост от 120 км/ч ще се стигне за 3 часа от София до Бургас. Ако караме 
обаче със 140 км/ч ще спестим 26 минути. За 26 минути никой не е станал по-щастлив, по-богат или по-
успял. За 26 минути обаче може да застрашим живота на много хора. Затова „Карай си спокойно!“, каза 
Тодоров. 

Повече информация ТУК. 

 

  

 
Конкурси и възможности за финансиране 

 

   

  Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите 
на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство“ 

 Срок за кандидатстване: до 15 октомври 2018 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от 
Европейския социален фонд, открива Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на 
гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство“. 

Целите на процедурата са: 

• партньорско управление с гражданите и бизнеса; 
• открито и отговорно управление; 
• отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра 

регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и 
злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители. 

Допустими кандидати са следните юридически лица: 

• Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 
31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ (отменен, 
считано от 01.01.2018 г.), или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с 

 

  

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер  

 Срок за кандидатстване: текущ  

ТехСуп България е българската платформа за технологични дарения, част от ТехСуп Глобал 
(http://www.techsoupglobal.org). Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е организацията домакин на 
платформата в България. Платформата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им 
от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. Чрез платформата се подкрепят гражданските 
организации като се инвестира в административния им капацитет и така се повишава качеството на работата им и 
се улесняват комуникациите им. Най-важната полза от платформата е възможността организациите да намалят 
разходите си за технологични продукти и спестените средства да се инвестират в работа за постигане на мисията 
им.  

За повече информация вижте ТУК. 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
http://npo.bg/%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
https://frgi.bg/bg/daryavame-tehnologichni-produkti
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нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ (в сила от 01.01.2018 г.), които имат поне една приключена 
финансова година към датата на кандидатстване (НПО); 

• Национално представителните организации на работодателите и на работниците и 
служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата 
за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите 
на работниците и служителите и на работодателите (СИП); 

• Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 10 млн. лв. при максимален размер 
на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 хил. лв. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.10.2018 г., 18:00 ч. 

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата 
от ЕСИФ (ИСУН) 

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване в срок до три 
седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следната електронна поща: questions-
opgg@government.bg. 

Повече информация – ТУК. 

 

 

   

   
 

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер  

Срок за кандидатстване: текущ  

ТехСуп България е българската платформа за технологични дарения, част от ТехСуп Глобал 
(http://www.techsoupglobal.org). Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е организацията 
домакин на платформата в България. Платформата е ориентирана изцяло към неправителствените 
организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. Чрез 
платформата се подкрепят гражданските организации като се инвестира в административния им 
капацитет и така се повишава качеството на работата им и се улесняват комуникациите им. Най-важната 
полза от платформата е възможността организациите да намалят разходите си за технологични 
продукти и спестените средства да се инвестират в работа за постигане на мисията им.  

Повече информация - ТУК. 

 

 

 

Google Ad Grants с предложение към организациите с 
нестопанска цел  
Срок за кандидатстване: текущ  

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии 
и инициативи на уебстраниците си с резултати от търсенето с Google чрез реклама с AdWords на 
стойност 10 000 щ. д. месечно. Бенефициентите в Google Ad Grants получават безплатна реклама с 
AdWords на страниците с резултати от търсенето с Google. Те създават и управляват собствени профили 
в AdWords, подобно на плащащите рекламодатели, но имат някои ограничения.  

За повече информация посетете страницата на Google Grants: ТУК. 

  
   

http://www.npo.bg/
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https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/18672-protzedura-bg05sfop001-2-009-povishavane-na-grazhdanskoto-uchastie-v-protzesite-na-formulirane-izpalnenie-i-monitoring-na-politiki-i-zakonodatelstvo
https://frgi.bg/bg/daryavame-tehnologichni-produkti
https://www.google.com/intl/bg/grants/index.html
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 Предстоящо  

   

 

 

10.09.2018 г.         -        Акция за безплатни скринингови изследвания за хепатит 
В и C в Шумен – организатори: Национално сдружение за 
борба с хепатита „Хепасист“ и сдружение „ХепАктив“  

 

 

12.09.2018 г.    -   Фотоконкурс „Най-усмихнат клас“ – организатор: СНЦ 
„Усмивка“ – Бургас 

 

 

21-23.9.2018 г.      -       Изнесена психологическа сесия в с. Говедарци  -   
организатор: фондация „МС Общество – България“ 

 

 

септ.-окт. 2018 г.  -        Акции за безплатни скринингови изследвания за хепатит 
В и C в Кърджали, Велико Търново, Стара Загора и София 
Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и 
сдружение „ХепАктив“  

 

26-27.10.2018 г.  -    VII Национален конгрес на пациентските организации – 
организатор: Национална пациентска организация 
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