ф.д. Година Наименование
1
2017
КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ-БЛАГОЕВГРАД

Вид
Седалище
СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

2

2017

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА СТРУМА-СИМИТЛИ,
КРЕСНА И СТРУМЯНИ

СДРУЖЕНИЕ С СИМИТЛИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

3

2017

ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА
ЦЪРКВА-КРУПНИК

МЕСТНО
ПОДЕЛЕНИЕ

КРУПНИК

Цели
Подпомагане
икономическото и
обществено развитие и
повишаване на
конкурентоспособността на
икономиката чрез развитие
на ИКТ.
Насърчаване на научните
изследвания и връзката
“наука-бизнес”.
Насърчаване и подпомагане
на образованието по
софтуерни специалности на
ученици и студенти.
Да подпомага развитието на
селските райони;
Да развива и утвърждава
европейските практики и
подходи за децентрализирано
развитие на селските райони
отдолу-нагоре, включително
чрез подхода ЛИДЕР на
Европейския
селскостопански фонд за
развитие на селските райони
и подхода за водено от
общностите местно развитие
(ВОМР);
ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА
ЦЪРКВА-КРУПНИК ” на
вероизповеданието “СЪЮЗ
НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ
БАПТИСКИ ЦЪРКВИ В
БЪЛГАРИЯ”, регистрирано
по ф.д. 1666/2003 г., по описа
на Софийски градски съд,

Статус
ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

със седалище София, ул.“О.“
№ по партида 3, том. 1,
регистър 5, страница 10.

4

2017

"ТЕНИС КЛУБ СИМИТЛИ
2017"

СДРУЖЕНИЕ С СИМИТЛИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

5

2017

"СПОРТЕН КЛУБ НА
ВЕТЕРАНИТЕ- БАНСКО"

СДРУЖЕНИЕ С БАНСКО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

6

2017

"ЕДИНСТВО-2016"

СДРУЖЕНИЕ С РАЗЛОГ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

развиване и подпомагане на
ДЕЙСТВАЩА
тениса във всичките му
форми; организиране и
провеждане на различни
състезания по тенис;
създаване на необходимите
условия и организация за
селекциониране и подготовка
на кадри, както и съдействие
за повишаване на тяхната
квалификация;
Развитие и популяризиране
ДЕЙСТВАЩА
на физическото възпитание и
спорта и осъществяването на
тренировъчна и спортносъстезателна дейност в
различни видове спортове и
спортове, в които гр.Банско
има традиции като: скиалпийски дисциплини, ски
бягане и футбол.
Целите на сдружението са: да ДЕЙСТВАЩА
развива и утвърждава
духовните ценности,
гражданското общество и
демократичните принципи;
да подпомага развитието на
икономиката, науката,
образованието, културата,
спорта и туризма;

7

2017

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС
НА МАСА ПИРИН-2017

8

2017

"БЪДЕЩЕ ЗА
МАРИКОСТИНОВО"

СДРУЖЕНИЕ С ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Да пропагандира,
ДЕЙСТВАЩА
популяризира и организира
обучение, упражняване и
участие в състезания на
различни видове спорт,
приоритетно тениса на маса,
да осигурява условия и
възможности за развитие на
спорта, да съдейства за
изграждането и развитието
на спортните качества на
членовете на клуба,
СДРУЖЕНИЕ С С.МАРИКОСТИНОВО Сдружение с нестопанска цел ДЕЙСТВАЩА
НЕСТОПАНСКА
“Бъдеще за Марикостиново”,
ЦЕЛ
осъществява дейност в
обществена полза,
изразяваща се в: иницииране,
координиране и/или
реализиране на програми и
проекти в социалната област,
в областта на екологията,
регионалното развитие и
благоустройство, селското
стопанство, образованието,
изготвяне на програми и
проекти за осъществяване и
организиране на местни
мероприятия за
популяризиране на целите на
сдружението и
сътрудничеството със
съседни общини, намиращи
се на територията на
Република България,
Република Гърция и другите
съседни страни и
Европейския съюз.

9

2017

МИГ-ПЕТРИЧ

СДРУЖЕНИЕ С ПЕТРИЧ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

10

2017

"ДУХЪТ НА ХЕРАКЛЕЯ"

СДРУЖЕНИЕ С ПЕТРИЧ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Да подпомага устойчивото
развитие на територията на
Община Петрич като място
за достоен живот и
проспериращ бизнес.
Да развива и утвърждава
европейските практики и
подходи за териториално
интегрирано развитие на
територията на община
Петрич.
Да работи за повишаване
качеството на живот в
Община Петрич.
Да насърчава и способства за
активното включване на
членовете на общността в
процеса на вземането и
изпълнението на решения за
нейното развитие.
Създаване на етнографски
музей, който ще се превръща
в работилница за най
различни народни занаяти.
Обучение на деца на народни
занаяти; Създаване на
антиквариат и дигитализиран
архив на етнографския
музей;
Създаване на международен
общински фестивал, която
инициатива е за изява на
таланти в областта на
Българското и Световното
народно изкуство за
запазване и обогатяване на
националната култура.

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

11

2017

"СПОРТЕН КЛУБ АВИТОХОЛ
АРМ СПОРТ"

12

2017

"МАКЕДОНСКИ КОМИТИ
ПЕТРИЧ"

13

2017

"БК КОРОНА"

14

2017

"М Х ТИЙМ СИМИТЛИ"

15

2017

"БОЛКАН АУТДОР
АДВЕНЧЪР"

СДРУЖЕНИЕ С С.БАНЯ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
СДРУЖЕНИЕ С С.МИТИНО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
СДРУЖЕНИЕ С СИМИТЛИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ С БАНСКО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ОТКАЗ

ОТКАЗ

Съхраняване и запазване
културното наследство в
Пиринска Македония, чрез
изучаване на историята на
страната си, да не се позволи
изменянето с лъжлива,
гонеща чужди интереси на
извън национално ниво;
ОТКАЗ

ДЕЙСТВАЩА

ОТКАЗ

развиване и подпомагане на
ДЕЙСТВАЩА
мотоциклетния спорт във
всичките му форми,
организиране и провеждане
на различни състезания по
мотоциклетизъм, създаване
на необходимите условия и
организация за
селекциониране и подготовка
на кадри, като съдейства за
повишаване на тяхната
квалификация:
Основната цел на Сдружение ДЕЙСТВАЩА
"Болкан Аутдор Адвенчър" 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

16

2017

"СВОБОДАТА НА БЪДЕЩОТО
ИЗКУСТВО"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

17

2017

"ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО
ПРЕБИВАВАНЕ НА
ПОСТРАДАЛИ ЖИВОТНИ
"ОСКАР И ЛОРА"

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

18

2017

"СПОРТЕН КЛУБ САМБОЯКОРУДА"

СДРУЖЕНИЕ С ЯКОРУДА
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Да популяризира и
утвърждава съвременното
киноизкуство, театър,
телевизия и литература в
страната и чужбина;
Да създава, разпространява и
подпомага опазването на
културни произведения в
областта на театъра,
музиката, киното,
аудиовизията, литературата,
киноизкуството и
телевизията;
Организира, ръководи и
популяризира спортовете
самбо и джудо сред децата,
учениците, студентите,
младежите и други граждани
на територията на града и
района, чрез привличане на
обществеността,

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

19

2017

"ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ
"ЛЪВЧЕТАТА"-СЕЛО ДЕБРЕН"

СДРУЖЕНИЕ С С. ДЕБРЕН
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

20

2017

"НА ЧАРШИЯТА С НОСИЯТА"

СДРУЖЕНИЕ С РАЗЛОГ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

21

2017

"4Д ГРАФИКС"

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

22

2017

"СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ"

СДРУЖЕНИЕ С САНДАНСКИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

популяризиране и развитие
на детско-юношеския футбол
в село
Дебрен и региона;
съдействие за
утвърждаването и
създаването на условия за
развитието
на детско-юношеския
футбол, 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 възобновява, развива,
популяризира и да
утвърждава българските
народни традиции и обичаи.
Да създава условия и
предпоставки за изработване,
оценяване и експертен
анализ на концепции и
разработки по проблемите в
областта на науката и
културата в страната,
Балканите, Европа и света;
Подкрепа и помощ на хора,
пострадали от домашно
насилие.
Превенция на насилието в
семейството и обществото.
Полагане на грижи на хора,

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

които са в риска или
претърпели насилие.

23

2017

"ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН2002-РАЗЛОГ"

СДРУЖЕНИЕ С РАЗЛОГ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

24

2017

ДФК ОРЛЕТАТАБЛАГОЕВГРАД

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

25

2017

"ЧОВЕКЪТ АМФИБИЯ-ЯНЕ
ПЕТКОВ"

26

2017

"ДОВЕРИЕ, НАДЕЖДА,
МИЛОСЪРДИЕ"

СДРУЖЕНИЕ С САНДАНСКИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
СДРУЖЕНИЕ С ПЕТРИЧ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

“ФУТБОЛЕН КЛУБ
ДЕЙСТВАЩА
ПИРИН-2002-РАЗЛОГ”, като
същите са преместени от гр.
С., ул. “Т.” № , в гр. Р., ул.
“Ш.” № , ет.
Създаване на условия за
ДЕЙСТВАЩА
разпространение на футбола
сред децата с цел
физическото и духовното им
развитие;
Подготовка на спортисти за
юношеските професионални
отбори по футбол;
Усъвършенстване на
индивидуалните заложби при
подрастващите.
ОТКАЗ
ОТКАЗ
културна, социална,
ДЕЙСТВАЩА
личностна интеграция на
малцинствени групи, хора в
неравностойно положение,
социално слаби хора и такива
с проблеми в социализацията
и трудовата реализация.
Създаване, издирване,
систематизиране и
популяризиране на
възможностите за личностно
и социално развитие за

различни малцинствени
групи и хора в
неравностойно положение.

27

2017

"ФУТБОЛЕН КЛУБ МАДАРА2017"

28

2017

"БК КОРОНА"

29

2017

"НИО-2016"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ОТКАЗ

ОТКАЗ

Да подпомага развитието на
спорта БОУЛИНГ на
територията на област
Благоевград;
Да организира и подготвя
участието на състезатели в
първенства и турнири;
Да организира и подготвя
участието на състезатели в
първенства и турнири;
Да съдейства за развитието
на науката и висшето
образование в страната.
Да развива и утвърждава
науката, образоването,
културата и изкуството в
България.
Да повишава качеството на
обучението.

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

30

2017

"СПОРТЕН КЛУБ АВИТОХОЛ
АРМ СПОРТ"

СДРУЖЕНИЕ С С.БАНЯ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

31

2017

"ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ
РЕСТАРТ"

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Организиране, подпомагане
и насърчаване на обучение и
спортно възпитание в
областта на спорта канадска
борба;
Популяризиране на
спорта канадска борба в
България и чужбина;
Създаване на подходящи
условия за практикуване на
спорта канадска борба и
подготовка на кадри за
местни, национални и
международни състезания;
Търсене и осъществяване
на сътрудничество с
държавни и общински
органи, физически и
юридически лица и други
нестопански организации със
сродни цели в България и
чужбина, с оглед
осигуряване на оптимални
условия за развитието на
спорта канадска борба.
Популяризиране,
насърчаване и подпомагане
на спорта, спортната етика и
физическото възпитание на
местно и международно
ниво, като се цели
обхващането на различни
възрастови групи;

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

32

2017

МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

33

2017

КАН ПРЕСИЯН

СДРУЖЕНИЕ С ПЕТРИЧ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

34

2017

СДРУЖЕНИЕ СВЕТОВНА
АРГАНИЗАЦИЯ НА
ЛИДЕРИТЕ ВИЗИОНЕРИ

СДРУЖЕНИЕ С РАЗЛОГ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

да представлява и защитава
ДЕЙСТВАЩА
интереса на младите и
инициативни 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
Европа и изграждане на
европейско самосъзнание;
да организира и ръководи
ДЕЙСТВАЩА
тренировъчния процес и
състезателната дейност на
всички негови членове, както
и привличане и насърчаване
на младото поколение да
практикува тенис, тенис на
маса, хандбал, баскетбол,
лека атлетика, бойни, зимни
и водни спортове, волейбол и
футбол;
Сдружение с нестопанска цел ДЕЙСТВАЩА
„Световна организация на
лидерите визионери" е
свързана с развитие на
творческия и мисловен
потенциал, утвърждаване на
духовните ценности,
образованието, лидерските
умения и себе познанието
сред всички възрастови и
социални групи.

35

2017

СДРУЖЕНИЕ НА
ТЕКСТИЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ В
ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ С САНДАНСКИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

36

2017

37

2017

ПРО ВИЖЪН
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-КЛОН
РАЗЛОГ
"ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
ПОЛИТИКА"

СДРУЖЕНИЕ С РАЗЛОГ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
ФОНДАЦИЯ
БАНСКО

Основни цели на
Сдружението са: комплексно
подпомагане на
гражданското общество и
възпитанието на децата в
областта на устойчивото
развитие, защита на
интересите на членовете на
Сдружението във връзка с
осъществяваната от тях
общественополезна дейност
по проекти и програми за
устойчиво социалноикономическо развитие и
повишаване качеството на
живот в България.
от гр. С, район Л, ж.к. Л,
ул.”Л.” № , бл., вх. , ап., в гр.
Р., ул. “О.” № ,
работа в приоритетни
области като управление на
европейски фондове и други
международни донорски
програми, корпоративна
социална отговорност, учене
през целия живот, пазар на
труда, човешки ресурси,
индустриални отношения,
социално осигуряване и
социална защита,
здравословни и безопасни
условия на труд, трудово
законодателство, социална
политика, социално
предприемачество,
професионално обучение.

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА
ДЕЙСТВАЩА
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2017

"АЙКО-РИБОЛОВЕН КЛУБ"

СДРУЖЕНИЕ С БАНСКО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

"ГЛОБАЛИС"

СДРУЖЕНИЕ С ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Да подпомогне чрез своята
ДЕЙСТВАЩА
дейност и концепции
популяризирането на
любителския и спортния
риболов и опазване на
околната среда;
Да съдейства и подпомага за
обучението и за
информираността на
обществеността във връзка с
опазването и устойчивото
развитие и използване на
биологичните ресурси рибата и аквакултурите и
състоянието на околната
среда;
Обединяване усилията на
риболовците за развиване на
спортния и любителски
риболов и здравословния
начин на живот;
Създаване на условия за
ДЕЙСТВАЩА
цялостно развитие на
туризма в Югозападна
България,
и по-конкретно в региона на
гр. Гоце Делчев.Повишаване
нивото на знания и умения
при младите хора.
Насърчаване, подпомагане и
обучение на младежи (знания
и умения, активност,
развитие. Развитие на
младежките дейности,
младежта и спорта.
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2017

ФУТБОЛЕН КЛУБ МАДАРА2017

ФУТБОЛЕН
КЛУБ

ПЕТРИЧ

41

2017

"БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛОКЛОН САНДАНСКИ"

СДРУЖЕНИЕ С САНДАНСКИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Практикуване и развиване на
спорт - футбол, подготовка и
трениране на футболисти,
съдействие и подпомагане в
изграждането и
усъвършенстването на
техните спортни и футболни
умения, развиване,
популяризиране и
насърчаване на
практикуването на играта
футбол сред своите членове,
както и сред децата,
„БРАНШОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО
КЛОН- САНДАНСКИ” за
осъществяване на дейност в
частна полза.
ВПИСВА седалище и адрес
на управление на клона на
горепосоченото юридическо
лице с нестопанска цел:
гр.Сандански, Индустриална
зона, местност Мацкова
градина, п.к. 74.
ВПИСВА като управител на
клона: Х. И. М., ЕГН , гр.С.,
ул.”П. Б.” № .

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА
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2017

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
СОЛАЧКА-ПОПОВА

АД

БЛАГОЕВГРАД
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2017

"МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩЕСТВОТО"

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Правно съдействие и защита ДЕЙСТВАЩА
на свободите, правата и
законните интереси на
физически и юридически
лица чрез осъществяване на:
устни и писмени
консултации и становища по
въпроси на правото;
изготвяне на всякакви книжамолби, тъжби, заявления,
жалби и други, свързани с
възложената от клиента
работа; представителство на
доверителите и
подзащитните и защита на
правата и законните им
интереси пред органите на
съдебната власт,
административните органи и
служби, както и пред
физически и юридически
лица.
да представлява и защитава
ДЕЙСТВАЩА
интереса на младите и
инициативни 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
Европа и изграждане на
европейско самосъзнание;
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2017

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
"ЗЕЛЕНА СЪРНИЦА"
ГР.ПАЗАРДЖИК-КЛОН С.
МИКРЕВО"

СДРУЖЕНИЕ С С.МИКРЕВО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

"РИБОЛОВЕН ЦЕНТЪР АКВА
БЕЛА"

СДРУЖЕНИЕ С СКРЪТ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

"АСОЦИАЦИЯ НА УЧЕНИ И
ПРАКТИЦИ ЗА УСТОЙЧИВ
ПРОСПЕРИТЕТ НА
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ"

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Наименование на клона:
“НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ ЗЕЛЕНА
СЪРНИЦА” гр. Пазарджик,
клон с. Микрево“.
Седалище и адрес на
управление на клона: с.
Микрево, община Струмяни,
обл. Благоевград, ул. В. Л. №
.
Управител на клона е: Ж. Г.
Й., ЕГН , с адрес гр. С., бул.
„Б. Б.“ № , вх. , ет. , ап. ;
Сдружението има за своя
основна цел: да работи за
развитието и
популяризирането на
любителския и спортния
риболов и опазване на
околната среда; подпомагане
на обучението и
информираността на
обществеността във връзка с
опазване и устойчивото
развитие
Да съдейства за развитието и
утвърждаването на
гражданското общество,
насърчава гражданското
участие в управлението на
обществените дела и
подпомага доброто и
прозрачно публично
управление;

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА
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2017

"СДРУЖЕНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ С ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ДЪРВОДОБИВНИТЕ И
НЕСТОПАНСКА
ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ-ЮГОЗАПАД

ОТКАЗ

ОТКАЗ
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2017

"ДЕТСКА СПОРТНА
АКАДЕМИЯ"

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ДЕЙСТВАЩА
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2017

НОВ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ
ГРАД САНДАНСКИ

СДРУЖЕНИЕ С САНДАНСКИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Развитие и популяризиране
на спорт и организира и
провежда участието на
спортни отбори в първенства
и турнири; Да пропагандира
основните идеали, принципи
и ценности на спорта в
страната и допринася за
тяхното разпространяване
сред всички слоеве на
обществото и преди всички
сред младото поколение;
Набиране и привличане на
средства от местни,
национални и международни
източници за изграждане на
нов православен храм в град
Сандански; Съхраняване,
обогатяване и развитие на
традициите на българското
население; Да изгражда
собствени фондове за
изграждане на нов
православен храм в град
Сандански с помощта на
спонсори, дарители,
общински и държавни
субсидии и др.

ДЕЙСТВАЩА
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2017

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

СДРУЖЕНИЕ С САНДАНСКИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

ФОНДАЦИЯ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ФОРУМ
ЕВРОПЕЙСКИ БАЛКАНИФЕБ"

ФОНДАЦИЯ
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2017

НОВО БАНСКО

СДРУЖЕНИЕ С БАНСКО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

БЛАГОЕВГРАД

Защита на потребителските
ДЕЙСТВАЩА
права;
Повишаване на
информираността на
потребителите за техните
права;
Подпомагане на
потребители за защита на
техните права;
Съдействие на
потребители за решаването
на възникнали спорове при
ползването на стоки и услуги
от всякакво естество.
Основните цели на Фондация ДЕЙСТВАЩА
"ФОРУМ ЕВРОПЕЙСКИ
БАЛКАНИ-ФЕБ" , като
осъществява дейност в
обществена полза:
Да утвърждава европейските
принципи ,норми и ценности
в общественоикономическия,политическия
и културния живот в
България и на Балканите.
Повишаване
ДЕЙСТВАЩА
чувствителността на
обществото, институциите,
професионалистите и
обществениците по
проблемите на развитието на
социално-икономическото
бъдеще на гр. Банско;
Подпомагане на проекти,
свързани с обучението и
квалификацията на кадри;
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2017

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОЛНО
ОСЕНОВО

СДРУЖЕНИЕ С С.ДОЛНО ОСЕНОВО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН 1912

СДРУЖЕНИЕ С ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

ИНИЦИАТИВА ЗА
МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ

СДРУЖЕНИЕ С КРЕСНА
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

развиване и подпомагане на
ДЕЙСТВАЩА
футбола във всичките му
форми, организиране и
провеждане на различни
състезания по футбол,
създаване на необходимите
условия и организация за
селекционираме и
подготовка на кадри, като
съдейства за повишаване на
тяхната квалификация;
Да обединява спортистите и
ДЕЙСТВАЩА
привържениците на
„ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН
1912" за отстояване на
техните нестопански позиции
в страната и чужбина;
Сдружението има за цел
развитието на футбола във
всички възрастови групи,
както и подпомагане на
масовия футбол;
да подпомага всестранно
ДЕЙСТВАЩА
развитието и дейността на
младите хора, основано на
принципите на взаимопомощ
и солидарност; да работи за
намаляване на различията в
регионалното икономическо
и социално развитие на
територията на региона област Благоевград
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2017

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА
ГРЪЦКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ТЪРГОВЦИ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ "СЕВЕВ

СДРУЖЕНИЕ С ПЕТРИЧ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

МУЛТИЕТНОС ЯКОРУДА

СДРУЖЕНИЕ С ЯКОРУДА
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ В
БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Развитие и утвърждаване на
духовните ценности на
гражданското общество,
образование, наука и култура
на гръцките граждани,
живеещи в Република
България;
Консултации и съдействие за
решаването на социални и
културни проблеми на
гърците, живеещи в
Република България.
Създаване на реални
възможности, условия и
предпоставки за интегриран
подход на етносите, които
живеят в България. Реална
комуникация между
българските граждани и
ограничаване на условията за
конфликти и социално
напрежение.
Открива партида на
Сдружение с наименование
“СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
В БЪЛГАРИЯ”, регистър 5,
том.2, стр.115, партида № 58,
със седалище и адрес на
управление гр. Б., ул. П. Д.
№ , ет., офис в Регистъра
за юридическите лица с
нестопанска цел при БлОС.

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА
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2017

МИГ САТОВЧА

СДРУЖЕНИЕ С С.САТОВЧА
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИЯ И
СПОРТ

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Подпомагане развитието на
ДЕЙСТВАЩА
територията на Община
Сатовча чрез развиване и
утвърждаване на
европейските практики и
подходи за децентрализирано
развитие на селските райони,
включително чрез подхода
ВОМР, подпомаган от
Европейския земеделски
фонд за развитие на селските
райони, Европейски фонд за
регионално развитие (ЕФРР)
и Европейски социален фонд
(ЕСФ).
финансово и материалноДЕЙСТВАЩА
техническо укрепване на
ЧВУ "Колеж по туризъм";
придобиване на собствена
сградна база за учебния
процес; оборудване на
научно-приложни
лаборатории за съответните
специалности; подготовка, в
съответствие с изискванията
на чл. 14 и чл. 15 и другите
приложими разпоредби от
Закона за висшето
образование, ЧВУ "Колеж по
туризъм" да прерасне във
Висше училище, което да
дава професионална
квалификация
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БОКСОВ КЛУБ "ЮГОЗАПАД

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

БЪЛГАРИЯ В СПОМЕНИ ЗА
БЪДЕЩЕТО

СДРУЖЕНИЕ С С.РИБНОВО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Популяризиране и
ДЕЙСТВАЩА
провеждане на спортнотренировъчен процес по
бойни изкуства бокс
Таекуондо WTF, КикБокс;подпомагане и
спонсориране на спортисти в
областта на бойните
изкуства;подобряване на
спортната култура на
младите спортисти;да се
бори срещу всякакви форми
на дискриминация и насилие
в спорта.
да работи и съдейства за
ДЕЙСТВАЩА
развитието и утвърждаването
на духовните ценности,
гражданското общество,
здравеопазването,
образованието, науката и
културата; да представлява
интересите на младите хора,
да стимулира диалога между
тях в Република България,
страните - членки и страните
кандидат - членки на
Европейския съюз с цел
изграждане на европейско
самосъзнание и ангажиране
на вниманието им към идеята
за обединена Европа;
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ФУТБОЛЕН КЛУБ
"ОГРАЖДЕНЕЦ СТАР КРС

СДРУЖЕНИЕ С С.КЪРНАЛОВО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"ДЕТЕЛИНА

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
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2017

СДРУЖЕНИЕ "МИЛЕНИУМ
ИЙГЪЛС

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ПЕТРИЧ

Практикуване и развитие на
ДЕЙСТВАЩА
футболната игра на
територията на футболния
клуб;
Осъществяване на дейност за
разпространение на
футболната игра сред децата,
юношите и младежите на
село Кърналово, село Рупите
и село Старчево като
средство за физическото и
духовното им развитие;
Целите на Читалището са
ДЕЙСТВАЩА
задоволяване на
потребностите на
гражданите, свързани със:
Развитие и обогатяване на
културния живот, социалната
и образователната дейност на
населението;
Запазване на обичаите и
традициите на българския
народ;
Да съдейства за развитието и ДЕЙСТВАЩА
популяризирането на футбол
на маса (джаги) в Република
България като спорт
посредством издаването на
литература,
разпространяване на
информация, осъществяване
на обучение и оказване на
помощ на желаещи в
областта на учебнотренировъчния процес,
подбор и подготовка на
съдии и състезатели, както и

популяризирането на
европейския и световния
опит.
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2017

КЛУБ ЗА СПОРТ С КУЧЕТА К9

СДРУЖЕНИЕ С С.БУЧИНО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
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2017

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
ХАРИЗАНОВ, ИВАНОВ &
ПАРТНЬОРИ

АДВОКАТСКО
ДРУЖЕСТВО

ПЕТРИЧ

Да възпитава любов към
ДЕЙСТВАЩА
спорта с кучета, както и към
кучетата във всичките
разновидности /порода
нечистокръвна
принадлежност/; да
популяризира спортовете с
кучета в България и чужбина,
и именно следните спортове:
“Глобал ринг” спорт,
“Белгийски ринг”, “Мондио
ринг”, “Френски ринг”,
“IPO”, “Аджилити”,
“Фрисби” и др;
предоставяне на правно
ДЕЙСТВАЩА
съдействие и защита на
свободите, правата и
законните интереси на
физическите и юридическите
лица, включително
консултации и становище по
въпроси на правото;

68

2017

ЗЕЛЕНА КРЕСНА

СДРУЖЕНИЕ С КРЕСНА
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

69

2017

СДРУЖЕНИЕ МС ОБЩЕСТВО
БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

70

2017

НЕЗАВИСИМО БАНСКО

СДРУЖЕНИЕ С БАНСКО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Проучване, опазване и
възстановяване на
популациите на диви
растителни и животински
видове и техните ареали на
територията на Кресненското
дефиле, като работи
приоритетно за тези от тях,
които са застрашени в
международен и национален
мащаб
Да работи за подобряване на
условията, гарантирания
достъп,
равнопоставеност и равни
шансове на пациентите с
множествена склероза (МС)
и миастения гравис (МГ),
Да работи за подобряване на
лечението и грижите на
пациентите с множествена
склероза (МС) и миастения
гравис (МГ), съгласно
националните и
Европейските стандарти;
ПРИ СЪДИЯ

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

ПРИ СЪДИЯ

71

2017

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ
НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В
БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

72

2017

"КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ
"ИМПУЛС-БЛАГОЕВГРАД"
ГРАД БЛАГОЕВГРАД"

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Развитие на дейностите,
ДЕЙСТВАЩА
свързани с опазването на
биоразнообразието и чистата
околна среда в България;
развитието и утвърждаването
на взаимните трансгранични
усилия на сдружения от
България и Турция за
опазване на
биоразнообразието в
България и граничните
региони между двете
държави; осъществяване на
международно
сътрудничество и партниране
на български и чуждестранни
организации и институции
със сродни цели;
Да насочва, координира
ДЕЙСТВАЩА
дейността по издигане
равнището на спортното
майсторство в областта на
спортните танци и да създава
условия и за други форми за
възстановяване на
населението на клубно ниво,
чрез привличане на
обществеността, насърчаване
на творческата активност и
самоинициатива на треньори,
специалисти, деятели,
ръководители и любители,
както и подготовка на
висококвалифицирани
специалисти.

73

2017

"ГРАЖДАНСКА ЕКСПЕРТИЗА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕТРИЧ"

СДРУЖЕНИЕ С ПЕТРИЧ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

БЕЗ ДВИЖЕНИЕ

74

2017

ФК "БАЛКАН -ДОБРИНИЩЕ

ФУТБОЛЕН
КЛУБ

75

2017

КОАЛИЦИЯ ПРИРОДА
БЪЛГАРИЯ-КЛОН
БЛАГОЕВГРАД"

СДРУЖЕНИЕ С БАНСКО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Да развива футбола и
ДЕЙСТВАЩА
футболната култура в
България и увеличава броя на
занимаващи се с футбол професионално и
любителски.
Да насочва и координира
дейността по издигане
равнището на спортното
майсторство в областта на
футболния спорт.
Принципал на Клона е:
ДЕЙСТВАЩА
Сдружение “КОАЛИЦИЯ
ПРИРОДА БЪЛГАРИЯ” гр.
С., ж.к. № , вх. , ет., ап.

76

77

2017

2017

"ИНИЦИАТИВА ЗА ЧИСТА
СРЕДА-КЛОН БЛАГОЕВГРАД

БЪДЕЩЕ ЗА ЧОВЕКА,
СПОРТА И ТУРИЗМА В
КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ"

ДОБРИНИЩЕ

СДРУЖЕНИЕ С БАНСКО
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ С СИМИТЛИ
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

Управител на клона е: Д. Г.
М., ЕГН , гр. Б., ул. Х. С. № ,
с мандат 5 години.
Принципал на Клона е:
Сдружение "ИНИЦИАТИВА
ЗА ЧИСТА СРЕДА" гр. С.,
ул. Ш. № , вх.
Управител на клона е: И. П.
А., ЕГН , гр. Б., ул. П. № , с
мандат 5 години.
да съхранява, обогатява и
развива традициите на
българското туристическо
движение и спорта;
създаване на трайни и
полезни навици за общуване
с природата, повишаване на

БЕЗ
ДВИЖЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩА

ДЕЙСТВАЩА

екологичната култура и
опазване на околната среда;

78

2017

"ЕКО ПУЛС"

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

79

2017

"ГОРНА ДЖУМАЯ 2017"

80

2017

"СДРУЖЕНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ С
ДЪРВОДОБИВНИТЕ И
НЕСТОПАНСКА
ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ-ЮГОЗАПАД"

81

2017

"НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ НА
ТЮТЮНОРАБОТНИЦИТЕ"

СДРУЖЕНИЕ С БЛАГОЕВГРАД
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ

ПРИ СЪДИЯ

ПРИ СЪДИЯ

Създаване и развитие на
общество с демократично
гражданско съзнание,
отстояващо интересите на
жителите на Община
Благоевград;
Подпомагане и съдействие за
развитието и утвърждаването
на гражданското общество и
духовните ценности в гр.
Благоевград и други
населени места на
територията на Република
България.
ПРИ СЪДИЯ

ДЕЙСТВАЩА

ПРИ СЪДИЯ

ОТКРИВА партида на
ДЕЙСТВАЩА
Сдружение с наименование
“НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ
НА
ТЮТЮНОРАБОТНИЦИТЕ”,
регистър 5, том.3, стр.30,
партида № 81, със седалище

и адрес на управление гр. Б.,
ул. В. Л. №

