
   
 

21 февруари 2018 г. 

Относно:  Важни промени в Програмата на Microsoft за софтуер дарения чрез TechSoup 

 

Уважаеми колеги, 

Предстоят важни промени в дарителската програма на Microsoft, изпълнявана съвместно с 

TechSoup: 

 Инициативата „Технологии за социално въздействие" на Microsoft планира подобрения и 

промени в офертите и начина на даряване на технологични ресурси за неправителствени 

организации, регистрирани в обществена полза; 

 Част от тези промени засягат текущата програма на Microsoft за дарения чрез TechSoup и 

вероятно ще са от полза за Вашата работа. 

Новоизлязла блог публикация от „Технологии за социално въздействие" на Microsoft 

(https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/?p=57515) представя визията и ангажираността на 

компанията към неправителствените организациии, да не изостават от развитието на 

технологиите.  Дългогодишната дарителска програма на Microsoft, реализирана в партньорство с 

TechSoup, е доказателство за ангажираността на компанията към гражданския сектор.  

TechSoup си сътрудничи с Microsoft и с повече от 100 други дарители на технологични ресурси, с 

цел разширяване на възможностите за технологични решения и услуги за неправителствени 

организации. По този начин TechSoup гарантира  възможността за възприемане и използване на 

най-ефективните технологични ресурси, с помощта на които неправителствените организации да 

осъществяват своите каузи.  

По-долу обобщаваме промените, обявени в блог публикацията на Microsoft.  Предлагаме ви да се 

запознаете с тях, с оглед на вашата софтуерна обезпеченост и планирането на вашата работа. 

Ще Ви бъдем благодарни ако ни изпратите обратна връзка и въпроси, за да Ви окажем нужното 

съдействие. Можете да се свържете с нас на електронен адрес: techsoup@wcif-bg.org. 

Как ще се промени сегашната Програма за софтуерни дарения на Microsoft чрез TechSoup след 1 

април 2018 г.? 

 Избор на продукти: Microsoft оптимизира начина на предлагане на своите продукти, 

инсталиращи се на устройство, с цел да посрещне потребностите на по-малки организации. 

Стандартните версии на всички Microsoft продукти за инсталиране на устройство ще 

продължат да се предлагат като дарения за валидираните чрез TechSoup организации. А 

първокласните (премиум) версии на Microsoft продуктите за инсталиране на устройство 

няма да бъдат предлагани като дарение, а на преференциални цени и при същия процес на 

валидиране. Няма промени в предложенията за облачни дарения от Microsoft. 
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 Избор сред всички продукти, дарени чрез TechSoup: От 1 април 2018 г. ще можете да 

избирате измежду всички продукти на Microsoft, дарени за лицензиране, без ограничение 

за получаване на 10 лиценза за един продукт в рамките на двугодишен период. 

 Програмните правила и допустимост остават същите: Правилата на Microsoft за 

допустимост на кандидатстващите за дарения организации остават същите. Тези правила са 

стандартизирани за всички отстъпки на Microsoft за неправителствени организации. 

Даренията ще могат да бъдат получавани, както и досега с лимит на заявените продукти в 

рамките на две години. 

 Съдействие за информиране и достъп до различните опции: Подобренията и промените в 

програмата на Microsoft предлагат на неправителствените организациите редица дарения, 

отстъпки и възможности за лицензиране. TechSoup се ангажира да ви съдейства да се 

ориентирате кои са най-подходящите варианти според  вашите нужди - на дарения или 

отстъпки, инсталация на устройство, в облак или хибриден вариант.  

 Ново и важно от microsoft.com/nonprofits: В случай, че сте го пропуснали в блог 

публикацията на Microsoft, ние обявяваме атрактивни нови директни оферти от Microsoft за 

организации в обществена полза - Office 365 за доброволци, разширяване на Microsoft 365 

с оферти E3 и E5, и Microsoft Surface за 10 нови пазара. 

Високо ценим Вашата работа в полза на обществото и на вашите бенефициенти! 

 

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ 

ТехСуп България 

 

Тел./факс: (+359 2) 954 97 15  

Мобилен: (+359) 0885 895 390 

techsoup@wcif-bg.org  ♦ http://frgi.bg ♦ https://www.techsoup.bg/ 
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