ф.д.

1

Година

2015

Наименование

ОБЕДИНЕН
СПОРТЕН КЛУБ
АТЛЕТИК-СЛАВА

Вид

СПОРТЕН КЛУБ

Седалище

Цели

Статус

САНДАНСКИ

Да популяризира, подпомага и насърчава
развитието на физическото възпитание и
спорта сред младите хора. Да осигурява
условия и възможности за развитие на спорта,
като масов спорт и спорт за високо спортно
майсторство. Да съдейства за утвърждаването
на следните спортове: ракетлон/бадминтон,
тенис, тенис на маса и скуош/, водните
спортове/плуване, водна топка и триатлон/,
волейбол, плажен волейбол, баскетбол, хокей
на трева, снукър, флорбол, хандабол, ръгби,
лека атлетика, колоездене, плажни спортове и
други олимпийски и неолимпийски спортове,
като фактор за здравословно физическо и
интелектуално развитие на младите хора.
Обединяване на усилията на треньорите,
спортистите, спортните деятели за развитието
на масовия спорт сред учениците. Да се бори
срещу форми на дискриминация и насилие в
спорта. Да популяризира, подпомага и
насърчава развитието на физическото
възпитание и спорта сред младите хора.

Действаща

Промени

Забележка

2

2015

МАЛЕШЕВСКО
ОГРАЖДЕНСКИ
ИМОТИ 1958
ГОДИНА

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

С.МИКРЕВО

Сдружението се създава да направи
необходимото за възстановяване на
землищните имоти на населението на
Община Струмяни в планинските и
полупланинските терени, такива каквито са
били до 1958 година, т.е. до момента на
създаване на ТКЗС. Да докаже, че при
внасянето на земеделските земи / нивите / с
декларации в ТКЗС, населението е било
подведено, като от имотите са декларирани
само земеделските земи. Останалата част от
имотите - мери, пасища, гори и други,
държавата ги е отнела неправомерно. Да се
премахне понятието нови реални граници за
планинските и полупланинските терени и
имотните граници се възстановят в старите такива, каквито хората точно и коректно са
спазвали до 1958 година. Да се докаже, че
декларираните ниви, при внасянето им в
ТКЗС са част от землищните имоти и че
признаването на нивата е основание, хората
да си потърсят и прилежащите им територии,
за да се възстановят реалните имотни
граници, такива каквито са били преди
държавата да разбие съществуващото /
статукво / положение до 1958 г. Да осигурява
условия и възможности за развитие на спорта,

Действаща

3

2015

М.А.К.-МОСТ ЗА
АКТИВНО
КООПЕРИРАНЕ

Подкрепяне на действия, които водят до
развитие, трансфер и внедряване на
иновативни идеи и практики на европейско,
национално, регионално и местно ниво в
областта на образованието, обучението и
младежта; Изграждане на партнъорства
между образованието и бизнеса за
насърчаване на иновации и
конкурентоспособност, с акцент върху
борбата с младежката безработица;
Подобряване на уменията и пригодността за
заетост, модернизиране на образованието,
обучението и работата с млади хора; Развитие
СДРУЖЕНИЕ С
и утвърждаване на духовни ценности,
НЕСТОПАНСКА ГР.САНДАНСКИ
гражданско общество, здравеопазване,
ЦЕЛ
образование, наука, изкуство, култура,
физическа култура и спорт; Подпомагане на
социалната интеграция и личностна
реализация на младите хора в неравностойно
положение посредством спортно обучение и
дейност; Насърчаване на доброволчески
дейности, социално приобщаване, равни
възможности и осъзнаване важността на
здравето и физическата дейност, чрез
увеличаване на участието и равен достъп до
спорт за всички; Организиране и провеждане
на инициативи, насочени към превенция и
предотвратяване на: насилие, всички видове

Действаща

4

5

2015

ОБЕДИНЕНА
МЛАДЕЖБЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

КЛУБ ПО
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
ПИРИНГР.БЛАГОЕВГРАД

СПОРТЕН КЛУБ

Да представлява, защитава и развива
интересите и потребностите на младите хора.
Да създава възможности за пълноценно
развитие, социална реализация и трудова
заетост на младите хора Развиване на
С. ГОРНО
инициативи, насочени към: популяризиране и
СПАНЧЕВО,ОБ
спазване на основните човешки права,
Щ.
подобряване на качеството на живот на
САНДАНСКИ
младите хора и борба срещу асоциалните
явления в обществото. Изграждане на
информирана и образована младеж,
съпричастна към проблемите на съвременния
обществено-политически и културен живот н
Организация на спортносъстезателна и
тренировъчна дейност с цел популяризиране
на художествената гимнастика и постигане на
високо спортно майсторство. Организация на
турнири, състезания и други мероприятия
между отбори по художествена гимнастика, в
БЛАГОЕВГРАД
които сдружението да участва активно като
участник и/или организатор на регионално,
държавно или международно ниво.
Организиране и участие в различни обучения,
курсове и семинари с цел повишаване
квалификацията на състезатели, спортисти,

Действаща

Действаща

6

2015

7

2015

8

9

ОГРАЖДЕН
ПЛАНИНА

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

АСОЦИАЦИЯ ЗА
СДРУЖЕНИЕ С
РАЗВИТИЕ НА
НЕСТОПАНСКА
МАЛКИТЕ ОБЩИНИ
ЦЕЛ

2015

БЯЛАТА
ЛЯСТОВИЦА

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ГРАЖДАНСКО
УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ НА
ОБЩИНА ПЕТРИЧ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ПЕТРИЧ

САНДАНСКИ

РАЗЛОГ

ПЕТРИЧ

Повишаване нивото и качеството на
млечното производство и животновъдство в
синхрон с европейските и националните
изисквания и стандарти с оглед на найпълното задоволяване на интересите на
работещите в отрасъла; Защита, развитие и
подпомагане на интересите на животновъдите
и млекопроизводителите, както и пълно и
качествено съдействие пред европейските
институции и национални финансови и
общински институции при провеждане
политиката на усъвършенстване на
животновъдството и млекопроизводството и
съобразяването му с новите изисквания;
Защита на законните интереси на
животновъдите и млекопроизводителите пред
законодателната, изпълнителната и съдебните
Подпомагане на общините, като
административен център: Подпомагане
развитието на туризма, спорта, културата,
информационните технологии, земеделието и
животновъдството: Подпомагане развитието
на гражданите:
Разработване на проекти за участие по
програми с възможност за осигуряване на
средства за изграждане на спортни центрове
и места за отдих. Популяризиране на
различен вид туризъм-познавателен,
рекреационен, културен, бизнес туризъм,
спортен, селски, планински, екстремен и др.
Утвърждаване и развитие на ценностите и
проявите на гражданското общество.
Граждански контрол върху дейността на
местната власт.

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

подпомагане процесите на развитие на
здравеопазването, образованието, културата,
изкуството; запазването и съхраняване на
българската идентичност; подпомагане
развитието на процесите на европейска
интеграция; подобряване на професионалната
подготовка и професионалната реализация на
хората, с акцент по отношение на младежите;
защита на правата, подобряване на условията
на живот и интеграцията на хора от
малцинствата, възрастни хора, уязвими групи
и хора неравностойно положение,
включително на младежите;
Популяризиране и развитие на спортовете на
открито и туризма сред всички възрастови
групи, като средство за здравословен начин
на живот: подобряване на съществуващата
инфраструктура от маршрути, трасета и алеи
в планинска, градска и извънградска среда

10

2015

АСОЦИАЦИЯ
МЛАДЕЖИ-РАЗЛОГ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

РАЗЛОГ

11

2015

ТРЕЙЛ СИСТЕМ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

БАНСКО

2015

СПОРТЕН КЛУБ
РАЗЛОГ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

РАЗЛОГ

ОТКАЗ

ОТКАЗ

2015

КЛУБ ЗА
ЕКСТРЕМНИ
СПОРТОВЕ И
ПЛАНИНАРСТВОБЕЛА ЕКСТРИЙМ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ПЕТРИЧ

Обединяване и координиране на усилията на
своите членове за развитието на
колоезденето, планински и други екстремни
спортове:

Действаща

12

13

14

2015

РЕГИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ЗА
СДРУЖЕНИЕ С
ПРОФЕСИОНАЛНО НЕСТОПАНСКА
ОБУЧЕНИЕ КЪМ
ЦЕЛ
ТПП-БЛАГОЕВГРАД

Създаване и поддържане на традициите да се
работи всестранно и градивно за
утвърждаването на тези и други спортни
дейности на територията на общ. Петрич:
Изграждане и функциониране на система за
професионално обучение: Задоволяване на
БЛАГОЕВГРАД
потребностите от квалифицирана работна
ръка, конкурентно способна на пазара на
труда:

Действаща

Действаща

Действаща

ДЕТСКО
СДРУЖЕНИЕ С
ЮНОШЕСКА
НЕСТОПАНСКА
ФУТБОЛНА ШКОЛА
ЦЕЛ
КУЛАТА

15

2015

16

2015

ДЕНС СТУДИО
ДЕЖА ВУ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

17

2015

ИДЕЯ ЗА
САНДАНСКИ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

18

2015

СПОРТЕН КЛУБ
РАЗЛОГ

СПОРТЕН КЛУБ

Да обединява и координира усилията на
своите членове за развитие на футбола и да
подпомага за развитие и утвърждаване на
социалния му ефект: Да поддържа
традициите и работи всестранно и градивно
С.КУЛАТА
за все по-голямото утвърждаване на футбола
на територията на общината: Да разширява и
повишава равнището на изявите на членовете
на клуба и на приятели на играта: Да
провежда и участва в турнири и първенства.
Развитие и популяризиране на различни
БЛАГОЕВГРАД стилове танци-спортни, български народни,
класически, модерни, детски, диско, хип-хоп,
Да създава условия и предпоставки за
изработване, оценяване и експертен анализ на
концепции и разработки по проблемите на
гражданите на община Сандански: Да
САНДАНСКИ
подпомага държавните и обществени
структури за утвърждаване на добрите
практики в областта на културното и духовно
развитие на община Сандански,
Да организира и ръководи тренировъчния
процес и състезателната дейност на всички
негови членове, както и привличане и
насърчаване на младото поколение да
практикува тенис, волейбол и футбол. Да
организира и ръководи всички мероприятия,
РАЗЛОГ
свързани с поддържане жизнения тонус и
здраве на всички негови членове. Да
съдейства за изграждането и развитието на
спортните качества на своите членове. Да
осигурява възможности за развитието на
високо спортно майсторство сред своите

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

19

2015

МЛАДЕЖКО
ЕВРОПЕЙСКО
ОБЩЕСТВО

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ ЗА
РАЗВИТИЕ И
МЕХАНИЗАЦИЯ НА
МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В
ОБЛАСТТА НА
СДРУЖЕНИЕ С
ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НЕСТОПАНСКА
ЖИВОТНОВЪДСТВ
ЦЕЛ
ОТО
ВИНОПРОИЗВОДСТ
ВОТО И
АГРОТУРИЗЪМ В
ЮГОЗАПАДНА
БЪЛГАРИЯ

20

2015

21

2015

ЩО Е МАКЕ, СЕ Е
ЮНАК

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

МЛАДЕЖКА
ИНИЦИАТИВА ЗА
ПРОМЯНА

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

22

да представлява и защитава интереса на
младите хора; да стимулира диалога между
младите в Република България, страните
членки и страните кандидат- членки на
Европейския съюз, с цел ангажиране на
вниманието им към идеята за обединена
БЛАГОЕВГРАД
Европа и изграждане на европейско
самосъзнание; да бъде основен фактор в
изграждането и информирането на
образована младеж, мотивирана да бъде
важен фактор в развитието на гражданското
общество и активна част от процесите на
вземане на решения в страната; да стимулира
да повишава конкурентноспособността на
произведените продукти в областта на
земеделието, животновъдството и
винопроизводството: да популяризира и
рекламира търговски марки на участниците в
сдружението: да механизира и модернизира
производствените процеси: да повишава
квалификацията на работещите: да извършва
САНДАНСКИ
обучение на нови кадри с цел внасяне в
региона на съвременни технологии в областта
на земеделието, животновъдството и
винопроизводството: да повишава качеството
на живот в малките населени места чрез
създаване на заетост: да задържа и увеличава
туристическия поток в региона чрез
предлагане на качествена услуга.
Спомага и подкрепя между културния диалог
и сътрудничество между представители на
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
различни култури и нации в духа на
взаимното разбирателство и уважение към
Дейност в полза на младежите и
представителите на социално уязвимите
групи, с цел подкрепа за активна социална
САНДАНСКИ
интеграция и сътрудничество за обмен на
добри практики за устойчиво социално и
икономическо развитие в тяхна полза

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

23

2015

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ДОБРИНИЩЕ 2015

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

СДРУЖЕНИЕ
СДРУЖЕНИЕ С
ФОЛКЛОРНА ГРУПА
НЕСТОПАНСКА
ВЕСЕЛЯЦИ ПЕТРИЧ
ЦЕЛ
182

25

2015

МЕДИУС ВОЛЕЙ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

26

2015

СЛЪНЦЕ И ГРАНИТ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

24

Да обедини усилията на всички субекти,
извършващи услуги в сферата на туризма на
територията на гр. Добринище и околните
ДОБРИНИЩЕ
села, с тези на държавната и местната
администрации за подпомагане на развитието
и популяризирането на регион Добринище
като туристическа дестинация.
Развитието, изучаването, опазването,
съхранението и популяризирането на
българското народно и етническо творчествоавтентичен и обработен фолклор в следните
ПЕТРИЧ
негови компоненти-песни, обичаи, обреди,
танци, народни инструменти, народни
костюми, като част от националното и
международно културно наследство.
Да работи за развитие на духовните ценности
в спорта и физическата култура: да насочва,
координира дейността по издигане равнището
на спортното майсторство в областта на
волейбола и да създава условия за развитието
САНДАНСКИ
на волейбола чрез привличане на
обществеността, насърчаване на творческата
активност и самоинициатива на треньори,
специалисти, деятели, ръководители и
любители, както и подготовка на
висококвалифицирани специалисти:
РАЗЛОГ

ПРИ СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК

Действаща

Действаща

Действаща

ПРИ СЪДИЯ
ДОКЛАДЧИК

27

28

2015

ИРГЕЯ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

КОАЛИЦИЯ ЗА
БЪДЕЩЕТО НА
ОБЩИНА ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

29

2015

СПОРТЕН КЛУБ ПО
КУЛТУРИЗЪМ
ПАУЪР ЗОН

30

2015

ФУТБОЛЕН КЛУБ
БЕЛИЦА 2015

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ФУТБОЛЕН КЛУБ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Да развива потенциал и ресурси на с.
Коларово и региона: Да подпомага
развитието на селското стопанство,
биологичното земеделие и животновъдство,
екологично честа лека промишленост,
социално обслужване, пътища /пътни мрежи/,
спортни съоръжения, инженерна
инфраструктура и ландшафт, културни
ценности и екология на с. Коларово и
региона: Да развива опазването на околната
среда, включително управление на

Действаща

Утвърждаване и развитие на ценностите и
проявите на

Действаща

гражданското общество. Граждански контрол
върху дейността на местната власт.
Устойчиво развитие на туризма, спорта,
културата и информационните технологии.
земеделие и животновъдство и социалната
Популяризиране и масовото развитие на
спорта културизъм сред всички слоеве на
населението. Организиране и провеждане на
състезания от клубен, регионален,
БЛАГОЕВГРАД
републикански и международен мащаб.
Обезпечаване подготовката и участието на
представителен отбор в регионални,
републикански и международни състезания.
БЕЛИЦА

ОТКАЗ

Действаща

ОТКАЗ

2015

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ
ПИРИН- РАЗЛОГ

ВОЛЕЙБОЛЕН
КЛУБ

2015

СВОБОДЕН
МЛАДЕЖКИ
ЦЕНТЪР- КЛОН
БЛАГОЕВГРАД

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

33

2015

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
АРСЕНИ
КОСТЕНЦЕВ 1980
С.ИЗГРЕВ, ОБЩ.
БЛАГОЕВГРАД

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ

34

2015

ТАНЦОВА
ФОРМАЦИЯ ПЕРУН

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

31

32

насочване и координиране дейността по
издигане на равнището на спортното
майсторство в областта на волейболния
спорт; създаване на условия за развитие на
волейболния спорт; други форми за
възстановяване на интересите на населението
РАЗЛОГ
на местно клубно ниво; привличане на
обществеността, насърчаване на творческата
активност и само инициатива на треньори,
специалисти, деятели, ръководители или
любители; подпомагане на подготовката на
висококвалифицирани специалисти;
Принципал на клона е: Сдружение
"СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" със
седалище и адрес на управление гр. Видин,
ж.к. "Христо Ботев", бл. 12, вх. Б, ап. 8, рег.
БЛАГОЕВГРАД
по ф.д. № 9/1997 г. по описа на Видински
окръжен съд.Управителен орган на Клона е
Управител: САБРИНА МАКСИМОВА
КАЛЪЧОВА, с адрес гр. Видин, ж.к. "Б.".
Развитие и обогатяване на културния живот,
социалната и образователната дейност в
населеното място където осъществяват
дейността си. Подпомага осъществяването на
С.ИЗГРЕВ
промяна в българската образователна
система, включително чрез сътрудничество с
български и чуждестранни младежки
организации с цел обмяна на опит в областта
на образованието и културата:
Чрез своята дейност да популяризира и
РАЗЛОГ
съхранява народния фолклор в България: Да
запазва българските традиции и обичаи:
Да прославя България на международни
изяви: Да придобие конкурентна способност
в областта на народното творчество: Да
обменя информация и опит с чуждестранни
сдружения от същия тип:

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

35

2015

ФУТБОЛЕН КЛУБ
БЕЛИЦА 2015

36

2015

СПОРТЕН КЛУБ
СПАРТАКБЛАГОЕВГРАД

37

2015

ОСЕМ

38

2015

АКТИВНИ
ГРАЖДАНИБАНСКО

Главната цел на ФК е всестранно развитие и
популяризиране на футбола на територията
на град Белица и региона, подпомагане
ФУТБОЛЕН КЛУБ
БЕЛИЦА
спортните занимания на гражданите:
съдействие на други спортни организации за
организиране и провеждане на състезания по
футбол и други спортни прояви:
Подпомагане и съдействие за устойчиво
развитие на бойните изкуства, физическото
възпитание и спорта като цяло в гр.
Благоевград и другите населени места на
територията на Република България.
СПОРТЕН КЛУБ БЛАГОЕВГРАД
Популяризиране на бойните изкуства и
спорта сред децата, младежите и възрастните,
водещо до развитие и утвърждаване на
духовни и физически ценности в
гражданското общество. Представителство и
защита на интересите на членовете пред
Подобряване достъпа и качеството на
професионалното образование и обучение в
съответствие нуждите на пазара на труда и
СДРУЖЕНИЕ С
изискванията на икономиката, като част от
НЕСТОПАНСКА БЛАГОЕВГРАД
ученето през целия живот. Създаване и
ЦЕЛ
поддържане на адаптирани системи за
качествено образование и обучение, в
съответствие с потребностите на националния
и европейския пазар на труда.
Изграждане на гражданско общество;
Подобряване качеството на живот;
Подпомагане и защита интересите на
СДРУЖЕНИЕ С
членовете на Сдружението; Подобряване на
НЕСТОПАНСКА
БАНСКО
инфраструктурата с цел привличане на
ЦЕЛ
инвестиции;Създаване на активна бизнес
среда и развитие на предприемачеството и
иновациите;

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

39

40

41

42

2015

СКИ КЛУБ
ДОБРИНИЩЕ 2015

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ДОБРИНИЩЕ

Създаване на условия за развитието на ски
спорта, както и на насочване и координиране
на дейността по издигане равнището на
спортно майсторство в областта на ски
спорта: Чрез спорта да подпомогне
физическото развитие на членовете си: Да
работи за родолюбивото възпитание на
спортисти, треньори и привърженици, да
изгражда общочовешки качество в тях:

2015

ПАРТНЬОРИ ЗА
РЕГИОНАЛНО
ОБЩЕСТВЕНО И
ГРАЖДАНСКО
РАЗВИТИЕ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ПРОГРЕСКЛОН
БЛАГОЕВГРАД

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

КЛОНБЛАГОЕВГРАД

ОТКАЗ

2015

2015

СПОРТЕН КЛУБ
СПОРТ ВИЛАЖ

СПОРТЕН КЛУБ

МЕЖДУНАРОДНА
АКАДЕМИЯ ПО
СДРУЖЕНИЕ С
РЕСТОРАНТЬОРСТВ
НЕСТОПАНСКА
О ХОТЕЛИЕРСТВО
ЦЕЛ
И ТУРИЗЪМ
ИНТЕРМЕНЮ

Развитие и популяризиране на спортоветеАйкидо, Акробатика, Алпинизъм,
Американски футбол, Бадминтон, Бобслей,
Баскетбол, Бейзбол, Бокс, Борба, Бързо
пързаляне с кънки, Вдигане на тежести,
Ветроходство, Водна топка, Дартс, Джудо,
Волейбол, Гимнастика, Голф, Гребане,
С.МИКРЕВО Карате, Картинг, Кикбокс, Колоездене, Конен
спорт, Културизъм, Лека атлетика,
Мотоциклетни спортове, Ръгби, Плуване,
Ски, Спортни шейни, Спортно ориентиране,
Сумо, Таекуондо, Тенис, Тенис на маса,
Фигурно пързаляне, Футбол, Футзал,
Хандбал, Хокей на лед, Хокей на трева.
Художествена гимнастика, Шахмат,
Да създава условия и предпоставки за
изработване, оценяване и експертен анализ на
концепции и разработки по проблемите на
БЛАГОЕВГРАД
професионалното и езиково обучение, както и
на висшето образование в страната,
Балканите, Европа и света:

Действаща

ОТКАЗ

Действаща

Действаща

43

2015

МЕЖДУНАРОДНА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ И
КУЛТУРА

44

2015

МЛАДЕЖКА
ГАЛАКТИКА

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

45

2015

АСОЦИАЦИЯ ЗА
УСТОЙЧИВО
ЕВРОПЕЙСКО
РАЗВИТИЕ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

46

2015

"НАЦИОНАЛНО
ОБЕДИНЕНИЕ НА
МЛАДЕЖИТЕ" НОМ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Подобряване на качеството на околната среда
в Република България и съдействие
опазването на околната среда в регионален и
международен мащаб, социалното
предприемачество, насърчаване на
гражданското общество, защита правата на
С. ЛЪЖНИЦА човека, биоземеделие и биоживотновъдство,
конвенционално земеделие и
животновъдство, между културни обучения и
дейности, разработване и управление на
национални и международни проекти,
отваряне на работни места, подпомагане на
обществения ред и сигурност съвместно с
Подпомагане на подрастващите и техните
родители чрез организиране на дейности в
свободното им време за развитие на
индивидуалните им способности и дарования
в областта на изкуството, образованието и
ГР.РАЗЛОГ
науката, техниката, спорта и туризма, за
постигане на : Изграждане на култура в
организацията и самоорганизацията на
свободното време и отдих на децата и
учениците:
Подпомагане развитието на общините като
административно- териториални единици:
подпомагане развитието на туризма,
културата, здравеопазването, образованието,
културно- историческото наследство,
БЛАГОЕВГРАД
социалните дейности, информационните
технологии, земеделието и
животновъдството, опазване на околната
среда, подпомагане развитието на
гражданите, надграждане знанията на
възрастните хора, за да бъдат поОбединение на младежите от различни
етноси, националности,вероизповедания и
С.РИБНОВО
култури в местен и световен мащаб за:
Превенция от негативните и рискови фактори
/тютюнопушене, наркотици, алкохол и др./ и

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

2015

ПИРИНСКИ ГЛАС

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

РАЗЛОГ

48

2015

УЧИЛИЩЕН
СПОРТЕН КЛУБ при
СОУ "АНТОН
ПОПОВ"-гр. Петрич

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ПЕТРИЧ

49

2015

ЕДИНСТВО ЗА
РАЗЛОГ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

РАЗЛОГ

2015

ПАЦИЕНТСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЗАЕДНО
ПРОМЕНЯМЕ
ДИАБЕТА"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

РАЗЛОГ

47

50

51

2015

ФОНДАЦИЯ
"БАЛКАНСКИ
ИНСТИТУТ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И РАЗВИТИЕ"

ФОНДАЦИЯ

Да подпомага развитието, съхраняването и
популяризирането на българската народна
песен в локалното и националното й звучене.
Да показва чрез изяви характерния местен
музикален фолклор и песента на другите
фолклорни области на страната и чужбина.Да
утвърждава критериите за автентичност,
опазване и популяризиране на изконните
български традиции.
Да организира, подпомага и ръководи
спортни прояви по различни видове спорт на
своите членове, спортистите, спортните
деятели и любители за развитие на
физическата култура, за утвърждаване на
здравословния начин на живот сред учащите
се в учебното заведение, сред младежта и
Обединение потенциала на жителите на
община Разлог и съседните общини, за
намаляване на социалните, демографските и
религиозните противоречия в името на
устойчивото развитие на общините и

ОТКАЗ

Да работи за развитието, утвърждаването и
популяризирането на ценностите на
демокрацията, съвременният
коституционализъм, пазарната икономика и
гражданското общество:
Да изучава опита на страните от Европейския
БЛАГОЕВГРАД
съюз и на САЩ по прилагането на
принципите на добро управление и добра
администрация и да работи за въвеждането,
утвърждаването и популяризирането на
техните достижения и стандарти в България:

Действаща

Действаща

Действаща

ОТКАЗ

Действаща

52

2015

53

2015

54

2015

55

2015

Да представлява общия интерес на своите
членове пред държавните и общинските
органи и институции, както и пред
"РЕГИОНАЛНА
СДРУЖЕНИЕ С
международни и други сродни организации в
ЗЕМЕДЕЛСКА
НЕСТОПАНСКА
С.КОЧАН
страната и чужбина. Да отстоява интересите
АСОЦИАЦИЯ С.
ЦЕЛ
на членовете си, свързани с производството
КОЧАН"
на земеделска продукция от животински и
растителен произход и да разработва
програми и проекти за развитие на дейността
СДРУЖЕНИЕ С
развитие на спортовете "културизъм" и
СТРОНГСАНДАНСК
САНДАНСКИ
НЕСТОПАНСКА
"фитнес", и дисциплината "културизъм и
И
ЦЕЛ
фитнес" на територията на Община
развитие на футбола и футболната култура в
България; увеличаване на броя занимаващи се
с футбол - професионално и любителски;
обединяване на усилията на желаещите да се
ФК "ЮНАК-БАНЯ
занимават с футбол за постигане на високо
ФУТБОЛЕН КЛУБ
С.БАНЯ
2015"
състезателно майсторство и спортна култура;
спомагане за популяризиране на футбола и
превръщането му в средство за физическо и
духовно израстване на занимаващите се с
футбол;
Развитие на Конният спорт в Република
България. Увеличаване броя на занимаващите
се с Конен спорт- професионално и
любителски. Да обединява усилията на
желаещите да се занимават с Конен спорт за
постигане на високо състезателно
СДРУЖЕНИЕ С
"КЛУБ ПО КОНЕН
майсторство и спортна култура. Да спомага за
НЕСТОПАНСКА БЛАГОЕВГРАД
СПОРТ ХЕК"
популяризиране на Конния спорт и
ЦЕЛ
превръщането му в средство за физическо и
духовно израстване на занимаващите се с
Конен спорт, да координира и подпомага
развитието, практикуването и
администрирането му, както и да представя
членовете си пред държавни органи и

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща
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2015

57

2015

58

2015

59

2015

МЕЖДУНАРОДНО
СДРУЖЕНИЕ ЗА
ОБРАЗУВАНИЕ И
НАУКА
ИНТЕРМЕНЮ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ С
Брейк Денс Студио Дъ
НЕСТОПАНСКА
Гоблинз"
ЦЕЛ

АЛТЕРНАТИВНА
ЕВРОПА

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

НАЦИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ С
ОБЕДИНЕНИЕ"ЕВРО НЕСТОПАНСКА
ПЕЙСКИ ФЕРМЕР
ЦЕЛ

Да създава условия и предпоставки за
изработване, оценяване и експертен анализ на
концепции и разработки по проблемите на
БЛАГОЕВГРАД
професионалното и езиково обучение, както и
на висшето образование в страната,
Балканите, Европа и света:
Да насочва, координира дейността по
издигане равнището на спортното
майсторство в областта на брейк танците и да
създава условия и за други форми за
възстановяване на населението на клубно
БЛАГОЕВГРАД
ниво, чрез привличане на обществеността,
насърчаване на творческата активност и
самоинициатива на треньори, специалисти,
деятели, ръководители и любители, както и
подготовка на висококвалифицирани
Да съдейства за изграждането на едно
интегрирано и демократично гражданско
общество в Р България, където то да намери
своята гражданска и достъпна среда за
БЛАГОЕВГРАД
реализация;
Да подпомага развитието на културата и
реализацията на хора с увреждания;
Да развива и реализира инициативи в
областта на селското стопанство чрез
разработване на промени в нормативната
уредба с оглед синхронизирането й с
европейската, както и предлагане на решения
БЛАГОЕВГРАД
относно най-ефикасно използване и
усвояване на европейските фондове: Да
предлага и участва в създаването на единни,
постоянни и ясни правила относно
подпомагане на земеделците и

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

60

61

62

63

64

2015

ВИВО

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

ГРАЖДАНСКИ
ИНИЦИАТИВИ ЗА
ЕВРОПЕЙСКА
БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

Фондация
"ЕКОЛОГИЧЕН
ФОРУМ ПЛЮС"

ФОНДАЦИЯ

2015

"Родителско
настоятелство при
Обединено детско
заведение № 1
"Синчец" гр.
Благоевград

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

"СДРУЖЕНИЕ ЗА
УСТОЙЧИВ
ТУРИЗЪМ
МАКАДАМ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ОБЕДИНЕНИЕ И КООРДИНИРАНЕ НА
УСИЛИЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА КОЛОЕЗДЕНЕТО В
ПЕТРИЧ
ОБЩИНА ПЕТРИЧ: ПОДПОМАГАНЕ
РАЗВИТИЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА
ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ, МЕСТНИТЕ
ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ:
Да подпомага развитието на регионите в
България чрез изпълнението на различни
проекти свързани с проблемите и нуждите на
регионите: Да стимулира диалога и
БЛАГОЕВГРАД
постигането на консенсус в общините при
идентифициране на местните нужди и
проблеми: Да насърчава сътрудничеството
между общините, нестопанските организации
и бизнеса за устойчиво местно развитие:
да осъществява и подпомага дейности за
опазване на околната среда в България и
други страни: активно да участва в
прилагането на принципите на устойчивото
БЛАГОЕВГРАД развитие във всички сектори на социалноикономическия живот- социалната
справедливост, основаваща се на образование
и културно развитие, икономически
просперитет, основан на иновации и развитие
Подпомагане развитието на детската градина
и детската ясла: Участие в решаването на
текущи проблеми на обединеното детско
БЛАГОЕВГРАД
заведение: Указване на съдействие за
осигуряване на допълнителни финансови и
материални средства за обединеното детско
Стимулиране на активно икономическо и
социално участие на местните жители.
МЕЛНИК
Нашата основна цел е да предоставим
възможност на местните хора да участват
активно в развитието на техните общини и

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

2015

СДРУЖЕНИЕ С
СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
НЕСТОПАНСКА
"МОТО ДРУЖИНА
ЦЕЛ
БАНСКО"

66

2015

"Асоцияция за
СДРУЖЕНИЕ С
развитие, интегриране
НЕСТОПАНСКА
и благоустрояване
ЦЕЛ
БАЛКАНИКА"

67

2015

БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ
АНТИМАФИЯКЛОН ПЕТРИЧ

2015

"РЕГИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ НА
СДРУЖЕНИЕ С
ДРЕБНИЯ И СРЕДЕН НЕСТОПАНСКА
БИЗНЕС В ОБЩИНА
ЦЕЛ
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"

65

68

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Основната цел на Сдружение с нестопанска
цел “Мото Дружина Банско” е развитие и
популяризиране на мотоциклетните спортове,
както и създаване на необходимите условия
БАНСКО
за системно практикуване на физически
упражнения и спорт в сферата на
мотоциклетизма и мототуризма от
професионалисти и любители.
Устойчиво икономическо, социално и
културно развитие: подобряване качеството
на живот: толерантно отношение между
етносите и мотивиране на представителите на
С. МИКРЕВО
етническите общности за сътрудничество и
интегриране помежду им: повишаване ролята
на жените в етническите общности:
подпомагане на подрастващите и младите
хора: повишаване нивото на образованост на
Устойчиво развитие на гражданския контрол
над дейността на публичните власти и органи
за управление в Република България, на
местно, регионално, национално и
ПЕТРИЧ
транснационално ниво. Мобилизиране на
гражданския ресурсен потенциал за
предлагане на решения за развитие на
Република България и непрекъснат
мониторинг на резултатите от използването
Съдействие и подпомагане на
икономическото развитие на Гоцеделчевски
регион. Разработване на регионални
стратегии за цялостно и секторно развитие на
икономиката и съдействие за тяхното
реализиране. Разработване и реализиране,
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
самостоятелно или в партньорство на
регионални и национални инфраструктурни
проекти, демонстрационни проекти в сферата
на селското стопанство, преработвателната
промишленост и подкрепа на кредитния
процес на малките и средни предприятия

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

ФУТБОЛЕН КЛУБ
"ПЕРУН 1978"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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70

2015

ТД ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ С
ДРУЖЕСТВО
НЕСТОПАНСКА
ВИХРЕН 1925
ЦЕЛ

71

2015

"ИНСТИТУТ ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТ
ВО И ИНОВАЦИИ"

2015

"АГЕНЦИЯ ЗА
РЕГИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ С
РАЗВИТИЕ НА РИЛА- НЕСТОПАНСКА
КЛОН
ЦЕЛ
БЛАГОЕВГРАД"

72

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Популяризиране и развитие на футбола в
града и региона: Съдействие за
утвърждаването и създаването на условия за
развитието на футбола, да съдейства за
КРЕСНА
популяризирането на футбола сред
подрастващите, като постоянен и важен
фактор за здравословното, физическо и
интелектуално развитие и усъвършенстване
Да съхранява, обогатява и развива
традициите на българското туристическо
движение: Да създава младежки /юношески/
туристически клубове за популяризиране на
БАНСКО
туристическите традиции, за проучване и
анализ на потребностите на младите хора за
развитие на туристическото движение в
България, като алтернатива на негативните
Подпомага и развива отношенията между
представителите на бизнеса, местните и
регионални власти, юридически и физически
лица, чрез обмен на информация,
координация и взаимна консултация в
БЛАГОЕВГРАД
еквивалентни области на отговорност.
Поощряване и подпомагане на
сътрудничеството между частните
предприемачи в разработването на добри
фирмени стратегии, обмен на практики,
да стимулира социално-икономическото
развитие на региона на Рила планина: да
подпомага устойчивото развитие на региона
на Рила планина: да работи за подобряването
БЛАГОЕВГРАД
на качеството на живот в региона,
създаването на нови работни места, борба с
демографската криза: да работи за
подобряване на инвестиционната среда в

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща
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75

2015

"СДРУЖЕНИЕ
Спортен клуб
АлПиринСки"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

БАНСКО

2015

ТЕНИС КЛУБ"
НУШЕВИ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ПЕТРИЧ

2015

"ПАЦИЕНТСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДИАБЕТ БЕЗ
СТРАХ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

РАЗЛОГ

Основната цел на Сдружението е: свързана с
пълната реализация на социалните функции
на физическата култура и спорта за укрепване
на здравето, увеличаване на
трудоспособността, водене на здравословен
начин на живот и активна спортна дейност на
членовете на Сдружението.
Да организира и ръководи тренировъчния
процес и състезателната дейност на всички
негови членове, както и привличане и
насърчаване на младото поколение да
практикува този спорт. Да организира и
ръководи всички мероприятия, свързани със
здравословното, физическото и
интелектуалното развитие на всички негови
проучване на проблемите на хората с диабет
и изготвяне на предложения пред
компетентните държавни органи за тяхното
нормативно и ефективно решаване:
Системно обучение на всички членове на
сдружението, болни от диабет лица, техните
роднини и близки по проблемите на живота,
профилактиката, лечението, храненето,
самоконтрола на диабета и всички негови
усложнения:

Действаща

Действаща

Действаща
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77

78

2015

2015

2015

СДРУЖЕНИЕ
"ЗАЕДНО ЗА
САНДАНСКИ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

САНДАНСКИ

ЕКО СПОРТ ТУР

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

САНДАНСКИ

УБЕЖИЩЕ БАНСКО

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

БАНСКО

Целите на сдружението са да подпомага
българските компании да интегрират
корпоративната социална отговорност в
ежедневния си бизнес; да предлага на
българските мениджъри възможности за
допълнително обучение и обмяна на опит в
сферата на корпоративната социална
отговорност; да насърчава и разширява
диалога между бизнеса и българските
институции, инвеститори, експерти,
неправителствени организации и
обществеността; да обединява усилията на
бизнеса в реализирането на съвместни
социално отговорни инициативи, като по този
начин увеличава ефективността и крайния
Да обединява и координира усилията на
своите членове за развитие на спорта и да
подпомага за развитие и утвърждаване на
социалния му ефект:
Да поддържа традициите и работи всестранно
и градивно за все по-голямото утвърждаване
на туризма и спорта на територията на
общината:
Да разширява и повишава равнището на
изявите на членовете на клуба и на приятели
на играта:
Да създаде център за бездомни животни,
кастрация, ваксиниране и обезпаразитяване
на животните, да организира създаването и
поддържането на приют за бездомните
животни:
Да укрепва човешкия морал, чрез
популяризиране на толерантно и отговорно
отношение към природата и животните:

Действаща

Действаща

Действаща
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81

2015

ФУТБОЛЕН
КЛУБ"ОРЕЛЯК-1974" ФУТБОЛЕН КЛУБ
СЕЛО ЛЪЖНИЦА

2015

СДРУЖЕНИЕ НА
ВСК-САНДАНСКИ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

БОЕН КЛУБ
"ИЗКУСТВОТО НА
ВОЙНАТА"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

С. ЛЪЖНИЦА

Популяризиране и развитие на футбола в
селото и региона:
Съдействие за утвърждаването и създаването
на условия за развитието на футбола, да
съдейства за популяризирането на футбола
сред подрастващите, като постоянен и важен
фактор за здравословното, физическо и
интелектуално развитие и усъвършенстване
на децата и младите хора: да подпомага
спортните занимания на гражданите и
организирането им за практикуване на
спортни дейности:

Да развива и поощрява взаимоспомагателната
дейност сред своите членове, да утвърждава
САНДАНСКИ сред членовете си общочовешките принципи
и ценности на взаимна помощ,
сътрудничество чрез собствени усилия и
Развитие на физическата култура и спорта, в
частност бойните изкуства като средство за
самозащита, в гр. Гоце Делчев, обл.
Благоевград.
Увеличаване броя на занимаващите се с
бойни изкуства-професионално и любителски
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
и с други видове спорт.
Да обединява усилията на желаещите да се
занимават с бойни изкуства и други видове
спорт за постигане на високо състезателно
майсторство и спортна култура.

Действаща

Действаща

Действаща

82

2015

Сдружение
"Партньори за
регионално
СДРУЖЕНИЕ С
обществено и
НЕСТОПАНСКА
гражданско развитие в
ЦЕЛ
Европейския съюз
Прогрес-клон
Благоевград"

БЛАГОЕВГРАД

Съдействие и подпомагане за опазване,
мобилизиране и развитието на ресурсния
потенциал на регионите, с цел социалноикономическото им развитие:
Подпомагане преструктурирането на
местните икономики:
Развитието на социална, спортна и
техническа инфраструктура:
Подобряване на състоянието на околната
среда в регионите и насърчаване на
внедряването на екологични мерки в
производствата:

Действаща

83

84

2015

2015

ЦЕНТЪР ЗА
ИНТЕРПРЕТИРАНЕ СДРУЖЕНИЕ С
НА НАСЛЕДСТВОТО- НЕСТОПАНСКА
КЛОН
ЦЕЛ
БЛАГОЕВГРАД

"КОЛИЗЕЙ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Принципал на Клона е: гр. София,
ул.”Гагарин” № 22, бл.154-А, ап.67.
Правомощията, които ще има Управителя на
Сдружението:
Представлява клона на Сдружението в
отношенията му с трети лица.
Разпорежда се с имуществото на клона в
съответствие с Устава на сдружението.
Подготвя и внася в ОС проект за бюджет на
клона.
Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на
клона.
Приема правила за работата си.
Осигурява изпълнение на решенията на
Общото събрание.
Приема планове и програми за дейността на
БЛАГОЕВГРАД
клона.
Образува целеви парични фондове.
Приема правилници за дейността на клона,
включително и правилник за вътрешната
дейност.
Създава съвети, комисии, клубове и други
помощни органи на клона.
Поддържа връзки с представители на
изпълнителната, законодателната и местната
власти по въпросите, касаещи дейността на
клона.
Изпълнява и други функции, делегирани му
от Общото събрание на Сдружението.

БЕЛИЦА

Управител на клона е: МАРГАРИТА
БОРИСОВА КАИШЕВА, ЕГН 5207121799,
Открива партида на Сдружение с
наименование “КОЛИЗЕЙ”, регистър 5,
том.4, стр.15, партида № 84, със седалище и
адрес на управление гр. Б., ул.”Д. Х.” № 47 в
Регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел при БлОС.

Действаща

Действаща
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ОБЕДИНЕНИЕ ЗА
СДРУЖЕНИЕ С
ОБЩЕСТВЕНО
НЕСТОПАНСКА
РАЗВИТИЕ И
ЦЕЛ
ИНТЕГРАЦИЯ-ООРИ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Да работи и съдейства за развитието на
изкуствата и привличане на хора от всякакви
възрастови групи в различни обучения и
инициативи:
Да работи и съдейства за развитието на
БЛАГОЕВГРАД
образованието и внедряване на добри
практики в обучителния процес:
Реализиране на младежки дейности и
инициативи:

2015

"АРТСТАРТ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

87

2015

ПЪРВИЯТ
БЪЛГАРСКИ
ВЕРТОЛЕТ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

БЛАГОЕВГРАД

88

2015

БЪДЕЩЕ ЗА
ОБЩИНА ГЪРМЕН

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

С.ГЪРМЕН

86

89

2015

ИНСТИТУТ ПО
СДРУЖЕНИЕ С
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
НЕСТОПАНСКА
И ЕНЕРГИЙНА
ЦЕЛ
ЕФЕКТИВНОСТ

Опазване и защита на околната среда;
Интегриране на младите хора в обществото
като цяло и насърчаване на тяхната
инициативност;
Реализиране на младежки дейности и
инициативи;
Развитие и утвърждаване на духовните и
културно-исторически ценности, бит и
традиции;

РАЗЛОГ

възстановяване на първият български
вертолет на ниво експонат, с оглед
запазването му за историята на българската
авиация в Музея на авиацията-гр. Крумово.
Утвърждаване на правовият ред и
върховенство на законите:
Подобряване качеството на живот:
Подпомагане и защита интересите на
членовете на Сдружението:
Подобряване на инфраструктурата с цел
привличане на инвестиции:
Повишаване нивото на образованост на
населението:

ОТКАЗ

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

ОТКАЗ

90

2015

"ДВАНАДЕСЕТИЯТ
СТОЛ"

ФОНДАЦИЯ

91

2015

"КЛУБ ПО ТЕНИС
БАНСКО"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

92

2015

"ФОНДАЦИЯ
НЕВРОКОП 1"

ФОНДАЦИЯ

93

94

95

Открива партида на Фондация с дейност в
частна полза с наименование
“ДВАНАДЕСЕТИЯТ СТОЛ”, регистър 5,
БЛАГОЕВГРАД том.4, стр.45, партида № 90, със седалище и
адрес на управление гр. Б., ул.”Т. А.” № 23,
ет.3, офис 32, в Регистъра за юридическите
лица с нестопанска цел при БлОС.
Основната цел на Спортния клуб е развитие
и популяризиране на физическото възпитание
БАНСКО
и спорта и осъществяването на тренировъчна
и спортно-състезателна дейност в тениса.
да подпомага развитието на активното
гражданско участие за подобряване средата
на живот в Регион Гоце Делчев.
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Да създаде дългосрочна стратегия за
цялостната културна политика на гр. Гоце
Делчев и региона.

2015

"ЕКО ПРОГРЕС"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

САНДАНСКИ

2015

ШК "НЕВРОКОП2015"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

2015

"АСОЦИАЦИЯ ЗА
РЕГИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ С
РАЗВИТИЕ И
НЕСТОПАНСКА
ЕВРОПЕЙСКО
ЦЕЛ
СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Открива партида на Сдружение с
наименование “ЕКО ПРОГРЕС”, регистър 5,
том.4, стр.60, партида № 93, със седалище и
адрес на управление гр. С., ул.”Б.” № 9, в
Регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел при БлОС.
да подпомага обучението и развитието на
млади таланти в областта на шаха и други
спортове, като спортен бридж, тенис на
маса,билярд и други
да осъществява и координира връзките с
членовете на сдружението;

подпомагане развитието на общините като
административно-териториални единици:
подпомагане развитието на туризма,
БЛАГОЕВГРАД културата, здравеопазването, образованието,
културно-историческото наследство,
социалните дейности, информационните
технологии и иновациите,

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

2015

"ВАСИЛ ЛЕВСКИБЕЗ ГРАНИЦИ"

97

2015

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
НА СОУ "ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ" С.
КОЧАН

98

2015

Фондация
"АКВАКУЛТУРИ"

96

99

2015

Фондация
"МЛАДЕЖКИ
ПОРИВ"

да стимулира и популяризира спорта сред
децата и младежта в различните възрастови
СДРУЖЕНИЕ С
групи до 18-години: да създава условия за
НЕСТОПАНСКА
САНДАНСКИ
изява на деца в областта на спорта: да
ЦЕЛ
подпомага и поощрява развиването на детски
таланти в областта на спорта:
осъществяване на програми в областта на
образованието, културата, науката,
УЧИЛИЩНО
изкуството, социалната дейност. Изграждане
НАСТОЯТЕЛСТВ
С.КОЧАН
на съвременна култура и идентичност,
О
популяризацията й, като част от общия мирен
процес на взаимно опознаване и
Да подобри ефективността и рентабилността
на българските аквакултури;
Да постигне висока специализация на
експертизата в областта на аквакултурите;
ФОНДАЦИЯ
БЛАГОЕВГРАД
Да осигурява подкрепа за развитието на
рециркулационни системи в областта на
аквакултурите;

ФОНДАЦИЯ

100

2015

Фондация
"ИКОНОМИКА И
ПРАВО"

ФОНДАЦИЯ

101

2015

“ИНТЕЛИГЕНТЕН И
УСТОЙЧИВ
РАСТЕЖ”

ФОНДАЦИЯ

БЛАГОЕВГРАД

духовно и творческо, личностно и бизнес
развитие на личността с цел повишаване
качеството на живот и изграждане на нов
начин на мислене в младото поколение в
България и съседните държави.
Изработване на личностни и бизнес планове
чрез приложение на творчески подход:

повишаване на конкурентоспособността,
бизнес средата и развитието на малки и
средни предприятия, търговията и
инвестициите:
БЛАГОЕВГРАД опазване на околната среда, насърчаване на
адаптирането към изменението на климата и
смекчаване на последиците и управление на
риска:
Култура-Създаване, развиване и укрепване на
БЛАГОЕВГРАД съвместни мрежи за обмен на добри практики
в устойчивото управление на туризма:

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

2015

СДРУЖЕНИЕ С
"МЛАД ПЛАНИНАР" НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

103

2015

"ДРУЖЕСТВО ЗА
ЗАЕТОСТ НА
СДРУЖЕНИЕ С
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА- НЕСТОПАНСКА
ДЕМО-КЛОН
ЦЕЛ
БЛАГОЕВГРАД"

104

2015

105

2015

106

2015

102

ПЕТРИЧ

Съхраняване, обогатяване и развитие на
традициите на българското туристическо
движение;
- Популяризиране и организиране на
различни форми на туризъм;

Управител на клона: ЕЛЕНА СТЕФАНОВА
ПЕТКОВА, ЕГН 6008190171, гр.
Благоевград, ул.Васил Априлов № 29, ет.5,
БЛАГОЕВГРАД
която представлява клона и извършва
следните дейности, определени с Решението
на Управителния съвет за създаване на клона,
"КЛУБ ПО
Осъществяване на дейност в обществена
ХУДОЖЕСТВЕНА
СДРУЖЕНИЕ С
полза, изразяваща се в развитието и
ГИМНАСТИКА
НЕСТОПАНСКА С.КОПРИВЛЕН популяризирането на физическата култура на
"ПИРИН ЕМ" ГРАД
ЦЕЛ
децата и хора от всяка възраст, чрез
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
практикуване на художествена гимнастика.
Да обединява и координира усилията на
своите членове за развитие на футбола и да
подпомага за развитие и утвърждаване на
социалния му ефект:
Да поддържам традициите и работи
"ФК КОМИЦИТЕвсестранно и градивно за все по-голямото
ФУТБОЛЕН КЛУБ
ПЕТРИЧ
ПЕТРИЧ"
утвърждаване на футбола на територията на
общината:
Да разширява и повишава равнището на
изявите на членовете на клуба и на приятели
на играта:
Да провежда и участва в турнири и
Развитие на образованието, културата,
здравеопазването и повишаване качеството
на живот и на човешкия ресурс;
- Развитие и утвърждаване на духовните
СДРУЖЕНИЕ С
"ПЪТ КЪМ
ценности и гражданското общество;
НЕСТОПАНСКА
ПЕТРИЧ
УСПЕХА"
- Развитие на конкурентноспособни и
ЦЕЛ
иновативни земеделски стопанства,
повишаване на тяхната производителност и
икономическа стойност;

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

107

108

110

111

2015

"ШАХМАТЕН
КЛУБ"ДОБРИНИЩЕ
"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ДОБРИНИЩЕ

2015

НАЦИОНАЛЕН
СЪЮЗ "СПОРТ И
СИГУРНОСТ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

САНДАНСКИ

2015

Фондация
"ИНИЦИАТИВА ЗА
СОЦИАЛНО
ИЗРАСТВАНЕ /ИСИ/

ФОНДАЦИЯ

С. ДОЛЕН

2015

С ИДЕЯ ЗА
БЪДЕЩЕТО-СПОРТ,
ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛТУРА

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

САНДАНСКИ

Развитие и повишаване спортното
майсторство, както на изявените свои
състезатели, така и на подрастващите:
Популяризиране на шахматната игра сред
всички слоеве на обществото в града и извън
него:
Контрол и управление на учебнотренировъчния процес, участие в състезания
от Държавния календар:
да привлича и обединява в своите
организационни форми бивши и настоящи
спортисти от всички сфери на спорта както и
служители от структурите на НСО, МВР, МО
и другите специални и специализирани
служби на Република България, физически и
юридически лица, притежаващи
специализирани знания и умения в областта
на спорта, безопасността и охранителната
дейност, изтъкнати представители от
областта на политиката, бизнеса, изкуството,
културата и други области на обществения
насърчаване на уязвими групи хора да излязат
от състояние на бедност и да заживеят
достойно с помощта на технологии,
образователни програми и предприемачество;
- насърчаване на социалното
предприемачество и гражданската
инициатива;
Да подпомага развитието на масовия спорт и
физическата култура на местно и регионално
ниво:
Да спомага развитието на интересите и
потребностите на младите хора в областта на
образованието, спорта и физическата култура:
Да работи за създаването на благоприятна
здравословна среда за подрастващи и
възрастни:

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

112

2015

Фондация "ПРАВЕН
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСК
И ИНСТИТУТ
НИОП"

113

2015

ВИЗИЯ И
ОТГОВОРНОСТ

ФОНДАЦИЯ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Да се намали корупционния риск и превенция
на корупцията в сферата на разпределяне на
бюджетните средства чрез обществени
поръчки, концесии и други форми на
публично-частно партньорство чрез
БЛАГОЕВГРАД промотиране въвеждането в практиката на
публично-правните институции на реални и
обективни измерители за Законосъобразност,
Безпристрастност, Прозрачност,
Конфиденциалност, Ефикасност и
Ефективност, Професионализъм и
Развитие и утвърждаване на духовните
ценности и гражданското общество въз
основа на принципите на демократизма;
Стимулиране разширяването на гражданското
БЛАГОЕВГРАД
участие в местното самоуправление и
процеса на взимане на решения и формиране
на взаимоотношения и уважение към
гражданските права и отговорности;

114

2015

СДРУЖЕНИЕ ЗА
УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

БАНСКО

115

2015

ЕВРОСТАЙЛ

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ПЕТРИЧ

116

2015

Фондация "ЗА
СЛАЩЕН"

ФОНДАЦИЯ

С.СЛАЩЕН

Да подпомага устойчивото развитие на
общността; Да работи за опазване на
околната среда и природните ресурси и да
подпомага социално-икономическото
развитие, Да развива устойчиви форми на
туризъм и промоция на културнода спомага регионалното развитие,
комуникации, развитие на масовия спорт и
туризъм в България;
да разпространява принципите на спорт и
туризъм сред подрастващите и обществото,
полезно и адекватно регионално развитие, в
това число и добра транспортна дейност
между отдалечените населени места;
БЕЗ ДВИЖЕНИЕ

Действаща

Действаща

Действаща

Действаща

БЕЗ ДВИЖЕНИЕ

117

2015

118

2015

119

2015

"ПЛАНИНА И
ВЪЗДУХ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

"АСОЦИАЦИЯ ЗА
СДРУЖЕНИЕ С
СВОБОДНИ МЕДИИ" НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
"ОБЕДИНЕНА
СДРУЖЕНИЕ С
МАКЕДОНСКА
НЕСТОПАНСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕЛ
ИЛИНДЕН"

Да подпомага развитието на туризма и
екологията в Република България: Да
насърчава българските и чужди граждани да
практикуват различни видове туризъм-като
БЛАГОЕВГРАД
черноморски и зимен, които включват
здравен, балнео, спа, уелнес, къмпинг, селски,
културен, приключенски, еко, винен, гурме,
събитиен, яхтен, голф и конгресен туризъм:
БЛАГОЕВГРАД

ОТКАЗ

ОТКАЗ

САНДАНСКИ

ОТКАЗ

ОТКАЗ

Да приема заявления за членство в
Сдружението:
Да определя реда и организира извършването
на дейността на регионалния клон на
Сдружението и носи отговорност за това пред
УС:
КЛОНДа определя адреса на регистрирания клон:
БЛАГОЕВГРАД
Да представлява Сдружението пред всички
физически и юридически лица в региона, в
който е регистриран:
Да отговаря за имуществото на клона на
Сдружението:

2015

"АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАДОВЕ И
РЕГИОНИ /АБГР/КЛОН
БЛАГОЕВГРАД"

121

2015

НАЦИОНАЛЕН
ИНСТИТУТ ЗА
КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

БДа подпомага опазването на културното
наследство чрез възпитаване на индивидуална
и колективна отговорност като основен
БЛАГОЕВГРАД
фактор за постигане на взаимосвързаните
цели на устойчиво развитие, културно
разнообразие и съвременно творчество.

122

2015

"ЗДРАВЕ ЗА
НЕВРОКОП"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

120

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Действаща

ПРИ СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК

Действаща

Действаща

ПРИ СЪДИЯ
ДОКЛАДЧИК

ИЗПРАТЕНО
НА ГОРНА
ИНСТАНЦИЯ

123

124

125

2015

"КЛЮЧ КЪМ
ЩАСТИЕ"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2015

СДРУЖЕНИЕ С
"СПОРТЕН КЛУБ ПО
НЕСТОПАНСКА
БОРБА "ОРЕЛЯК"
ЦЕЛ

2015

"ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР ЗА
ПСИХИЧНО
ЗДРАВЕ"

ФОНДАЦИЯ

САНДАНСКИ

Работа в областта на закрилата на децата и
реализиране на идеите, заложени в
Конвенцията за правата на детето на ООН и
Закона за закрила на детето.
Съдействие за утвърждаване на човешкото
достойнство, популяризиране на правата,
нуждите и интересите и подпомагане тяхната
реализация в обществото у всички хора,
намиращи се в неравностойно социално
положение.

Полагане на усилия и работа в областта на
развитието на физическата култура на
гражданите и особено на подрастващото
поколение; Да насочва и координира
дейността по издигане равнището на
спортното майсторство в областта на
С.ЛЪЖНИЦА
спортната борба; Да създава условия за
развитието на борбата като спорт; Чрез
развитието на борбата като спорт и
физическата култура на гражданите и найвече на младото поколение, да създава
условия за здравословен начин на живот и
Подобряване качеството на живот и
осигуряване на възможности за психично
благополучие на лица нуждаещи се от
социална подкрепа - бебета, деца и родители;
млади хора и млади хора с хронични
заболявания, безработни и в риск, хора с
БЛАГОЕВГРАД
психично здравни проблеми, хора с хронични
възрастни хора, семейства в риск; хора,
живеещи с ХИВ/СПИН, ромска общност,
маргинализирани групи и общности и др.
чрез предоставяне на услуги в здравната,
социалната, образователната и културната

Действаща

Действаща

Действаща

