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Български дарителски форум обявява вътрешен конкурс за своите членове – 

нестопански организации –  за изготвянето на  

Проект за популяризиране и рекламна стратегия на кампания за набиране на 

средства. 

 

1. Цел на конкурса: 

 

Основната цел на конкурса е да подкрепи финансово дейности по промоция, реклама 

и популяризиране на кампания за набиране на средства, насочена към решаването на 

значим обществен проблем в социалната сфера (здравеопазване, образование и др.).  

За най-добрия представен проект Български дарителски форум осигурява финансиране 

в размер на 10 000 (десет хиляди) щатски долара. Продължителността на рекламната 

инициатива трябва да е 3 месеца, и трябва да стартира в края на февруари, началото на 

март 2013г. 

Самата кампания, за която ще бъде разработвана рекламната стратегия, трябва: 

 Да е насочена пряко към решаването на конкретни проблеми на уязвими групи 

(деца в риск, деца и хора в неравностойно положение, хора с увреждания, 

представители на етнически малцинства, болни хора, възрастни хора и др.);  

 Да не включва единствено и само дейности по застъпничество, лобиране и 

законодателни промени; 

 Да предполага постигането на реалистични и измерими резултати; 

 Да предизвика широко обществено внимание. 

 

2. Кой може да кандидатства: 

 

За финансиране могат да кандидатстват нестопански организации (сдружения или 

фондации), членове или наблюдатели на Български дарителски форум.  

В конкурса се допуска и участието на партньорски проекти, при условие, че водещата 

организация е член или наблюдател на БДФ. 

От кандидатите не се изисква съфинансиране.  

 

3. Какво ще се финансира: 

 

Допустими са единствено разходи, пряко свързани с рекламата и популяризацията на 

кампанията.   

Примерни допустими разходи са: 

 разходи за рекламни или информационни материали; 

 разходи за дейности, конкретно свързани към популяризирането на кампанията; 

 разходи за възнаграждения на специалисти или агенции, пряко ангажирани с 

дейностите по промоция на кампанията; 



 

с подкрепата на   

 

С
тр

.2
 

 

Недопустими разходи са: 

  административни разходи; 

 предоставянето на социални услуги; 

 разходи за операции, лечение и др.; 

 индивидуални стипендии; 

 хуманитарни или целеви помощи; 

 

4. Необходими документи: 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

 Актуално състояние на организацията (при партньорства – и на партньорите); 

 Документ от НАП за липса на задължения (при партньорства – само на водещата 

организация); 

 Попълнен Формуляр за кандидатстване; 

 Попълнен Бюджет (точна информация за това за какво и как ще бъдат 

изразходвани предоставените от БДФ средства). 

 

5. Срокове: 

 

 Крайният срок за кандидатстване е 8 февруари 2013г. Всички документи се 

подават или: 

- сканирани, по електронен път, на адрес gtsvetkov@dfbulgaria.org; 

- лично, по пощата или с куриер в офиса на БДФ на адрес:  

София 1124 

Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

 

 Проектите ще бъдат разглеждани от жури, в което влизат рекламни и PR 

експерти, представители на медии и на БДФ.  

 

 Победителят в конкурса ще бъде обявен на 15 февруари. 

 

 За всички участници в конкурса, които имат допълнителни въпроси или нужда от 

повече информация, ще да бъде организирана информационна среща. Тя ще се 

проведе на 25.01.2013 г. от 11:00 ч. в офиса на Български дарителски форум: 

София, ул. „Леонардо да Винчи“4Б, ет.2. Молим всички кандидати, които имат 

желание да присъстват на срещата да потвърдят участието си в нея  на 

електронна поща gtsvetkov@dfbulgaria.org  до 21.01.2013г. 
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