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Бюджет за 2014 година (хил. лева)  

Общо приходи 587 

Спонсорство и дарения 442 

Превишение приходите над разходите за 2013 г. 145 

Други приходи (лихви, стопанска дейности и др.) 0 

Общо разходи 537 

Проекти 294 

Администрация 170 

Общо събрание 0 

Командировки и служебни пътувания 45 

Четвърти национален конгрес на пациентските 

организации 

28 

Печатни материали и публикации 0 

Други разходи   (банкови такси, стопанска дейност 

и др.) 

0 

Превишение на приходите над разходите 50 
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 Общо получени дарения (хил. лева)  



Ключови дейности и проекти на НПО за 2014 г. 

• Информационна и скринингова кампания за отбелязване Световния ден на 

щитовидната жлеза 2014 - на два етапа (пролетен и есенен) 
 

• Кампания за подобряване на достъпа на пациенти с диабет тип 2 до изследване 

на хемоглобин HbA1C 
 

• Проект № BG05/581 “Среда отвътре навън“, финансиран по Програмата за 

подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия 

механизъм на ЕИП 2009-2014 г.  
 

• IV Национален конгрес на пациентските организации – 3 дни и 150 участника 
 

• Проект "Университет за пациенти“ – 4 факултета 

– Факултет ХОББ 

– Диабет тип 2 

– Артериална хипертония 

– Остеопороза 

 

 



Ключови дейности и проекти на НПО за 2014 г. 

• Инициативи за осигуряване на качествен достъп до здравеопазване в новите 

държави членки на ЕС 
 

• Кампания за насърчаване на избирателната активност "Искам да купя твоя глас“ 
 

• Кампания за популяризиране на възможните рискове и усложнения вследствие на 

претърпяно грипно заболяване и ОРЗ 
 

• Съвместни кампании с членски организации за провеждане на серия от обучения 

с експерти на медии, пациенти и представители на организации по социално-

значими за болявания 
 

• Отбелязване на Европейската седмица за изследване за ХИВ 2014 г. и Световния 

ден за борба със СПИН 
 

• Кампания "Повече за НЕЯ" - за жени с миомна болест 
 

• Изготвяне на становища по законопроекти, проектонаредби и др. 
 

• Участия в работни групи, заседания, съвети и др. 



Получени дарения по дарители, лева и % 


