
Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения 

по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по 

чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г. 

(Програмата) 

към краен срок за кандидатстване 27.01.2021 г. 

 

I. Въз основа на утвърден със Заповед № РД-09-350/09.03.2021 г. на 

министъра на младежта и спорта протокол от работата на Експертната 

комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, 

подадени по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а 

от Закона за хазарта за 2021 година, назначена със Заповед № РД-09-289/10.02.2021 

г., се публикува списък на неодобрените проектни предложения, подадени по 

Програмата, които не са преминали етап „Административно съответствие“ 

съгласно Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово 

подпомагане на проекти по национални програми за младежта: 

 1. Проект с входящ номер 41-00-32/25.01.2021 г. с наименование „Действия и 

последици - утре започва от днес!“ на Сдружение „Арт Хаос Неда“, гр. София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-002/2021. 

2. Проект с входящ номер 42-00-8/25.01.2021г. с наименование „Животът ми е 

смислен без Наркотици“ на Фондация „Аква Минерва“, с. Звъничево; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-004/2021. 

 

3. Проект с входящ номер 41-00-34/26.01.2021 г. с наименование „Познавам се, 

обичам се, живея здравословно“ на Сдружение „Устойчиви дейности и партньорства“, гр. 

Лом; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-007/2021. 

 

4. Проект с входящ номер 09-00-247/26.01.2021 г. с наименование „Движение и 

здраве“ на Сдружение „Спортен клуб по триатлон – Три тийм - София“, гр. София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-008/2021. 

 

5. Проект с входящ номер 41-00-35/26.01.2021 г. с наименование „“ИЗКЛЮЧИ“ 

АГРЕСИЯТА „TURN OFF” THE AGGRESSION“ на Сдружение ,,Развитие на личноста 

и човешките общности“, гр. Плевен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-

011/2021. 

 

6. Проект с входящ номер 09-00-256/27.01.2021 г. с наименование „Който може 

да промени себе си, може да промени и света!“ на Сдружение ,,Спортен клуб Топалов”, 

с. Бъта; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т2-015/2021. 

 

7. Проект с входящ номер 41-00-38/27.01.2021г. с наименование „Надгради себе 

си днес, за твоето по-добро утре“ на Сдружение ,, Ново Банско“, гр. Банско; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-027/2021. 



 8. Проект с входящ номер 09-00-277/27.01.2021 г. с наименование 

,,Brainstorming@net“ на Сдружение „Спортен клуб по кану-каяк Водна земя“, с. 

Панчарево; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т1-032/2021. 

 

 9. Проект с входящ номер 41-00-55/27.01.2021 г. с наименование ,,Младежки 

лагери за превенция на различни форми на зависимости - Свързан, без да съм завързан“ 

на “Сдружение за споделено учене ЕЛА”, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н2-Т2-033/2021. 
 

 10. Проект с входящ номер 41-00-71/27.01.2021 г. с наименование ,, За младежта 

срещу зависимостите“ на Сдружение ,,Реванш“, град София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-035/2021. 

 

 11. Проект с входящ номер 09-00-305/27.01.2021 г. с наименование ,,Млади и 

здрави“ на Сдружение „Спортна федерация на глухите в България“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-036/2021. 

 

 12. Проект с входящ номер 41-00-72/27.01.2021 г. с наименование ,,Иновативни 

инструменти за превенция на хазартна зависимост“ на Сдружение ,,Творческо-

аналитична група Общество и природа“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т1-037/2021. 

 

 13. Проект с входящ номер 41-00-76/27.01.2021. с наименование ,,Превенция на 

различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, 

онлайн/компютърни игри и де.)“ на Сдружение ,,Ес Пи Ес Диджей“, град Благоевград; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н1-Т2-039/2021. 

 

 14. Проект с входящ номер 41-00-73/27.01.2021 г. с наименование ,,Щастливи 

без зависимости“ на Сдружение „Асоциация Искрица Живот“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н2-Т1-040/2021. 

 

 15. Проект с входящ номер 42-00-18/27.01.2021 г. с наименование ,,Храна за 

размисъл“ на Фондация „Европейски иновативен център“, с. Горна Ковачица; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-041/2021. 

 

 16. Проект с входящ номер 41-00-57/27.01.2021 г. с наименование ,,Изкуството - 

картата на Аза или как да бъдем по-здрави, силни и независими“ на Сдружение 

„Дружество на художниците - Бургас“, град Бургас; НПИМД-Н2-Т3-049/2021. 

 

 17. Проект с входящ номер 41-00-74/27.01.2021 г. с наименование ,,Спортът - 

алтернатива на агресията“ на Сдружение ,,Младежки общински съвет-Кюстендил“, 

град Кюстендил; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-052/2021. 

 

 18. Проект с входящ номер 42-00-19/27.01.2021 г. с наименование 

,,ТийнФотоГрийн“ на Фондация ,,Ви Арт“, с. Паталеница; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-053/2021. 

 

 19. Проект с входящ номер 42-00-20/27.01.2021 г. с наименование 

,,ЗдравОтворци“ на Фондация ,,Европейско бъдеще“, град София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-054/2021. 



 

 20. Проект с входящ номер 09-00-270/27.01.2021 г. с наименование ,,Да живеем 

заедно и здравословно“ на Сдружение ,,Тенис клуб-Нова Загора“, град Нова Загора; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-060/2021. 

 

 21. Проект с входящ номер 41-00-63/27.01.2021 г. с наименование ,,Бъдеще за 

всеки“ на Сдружение ,,От Миджур до Видин за младежта“, с. Върбово; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-063/2021. 

 

 22. Проект с входящ номер 42-00-11/27.07.2021 г. с наименование ,,Заедно срещу 

зависимостите“ на Фондация „Феникс - 21 век“, град Видин; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н2-Т2-064/2021. 

 

 23. Проект с входящ номер 41-00-46/27.01.2021 г. с наименование 

,,ПОЗИТИВНИТЕ“ на Сдружение „ПАРАЛЕЛ-СИЛИСТРА“, град Силистра; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-072/2021. 

 

 24. Проект с входящ номер 09-00-301/27.01.2021 г. с наименование ,,Стрийт 

фитнес - здрави и силни!“ на Сдружение „Спортен клуб по гимнастика и стрийт фитнес 

стрийт уоркаут България“, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-

Т4-077/2021. 
 

 25. Проект с входящ номер 09-00-272/27.01.2021 г. с наименование 

,,НеЗависимости“ на Сдружение „Клуб по бейзбол и софтбол „Лъвовете - НСА“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-078/2021. 

 

 26. Проект с входящ номер 41-00-62/27.01.2021 г. с наименование ,,Бъди спортно 

ориентиран!“ на Сдружение „Чисто Черно море“, град Церово; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т3-079/2021. 

 

 27. Проект с входящ номер 41-00-64/27.01.2021 г. с наименование ,,GROW 

HEALTHY! - Инициатива на Младежки форум и Община Костинброд в подкрепа на 

младите хора за здравословен начин на живот“ на Сдружение „Български младежки 

форум“, село Върбово; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-081/2021. 

 

 28. Проект с входящ номер 09-00-293/27.01.2021 г. с наименование 

„Природосъобразния начин на живот - новото модерно“ на Сдружение „Спортен клуб 

Скай спорт Самоков екстрийм“, град Сомоков; генериран номер по Програмата  

НПИМД-Н2-Т4-083/2021. 

 

 29. Проект с входящ номер 41-00-67/27.01.2021 г. с наименование ,,Хазартно 

независим живот“ на Сдружение „Бокая“, град Кула; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т1-086/2021. 

 

 30. Проект с входящ номер 09-00-281/27.01.2021 г. с наименование 

,,Алтернативен СпортФест“ на Сдружение „Спортен клуб Приорити спорт“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-087/2021. 

 

 

 



 31. Проект с входящ номер 42-00-14/27.01.2021 г. с наименование ,,Заедно за теб 

и мен. Заедно за нас“ на Фондация „Международна фондация България 2002“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т4-090/2021. 

 

 32. Проект с входящ номер 41-00-41/27.01.2021 г. с наименование ,,Без дрога на 

пътя“ на Сдружение „Клуб устойчиво развитие на гражданското общество“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-094/2021. 

 

 33. Проект с входящ номер 41-00-45/27.01.2021 г. с наименование ,,Извън капана 

на хазарта“ на Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански 

инициативи“, град Плевен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т1-095/2021. 

 

 34. Проект с входящ номер 42-00-16/27.01.2021 г. с наименование 

,,С.И.Л.А.(Спортна Инициатива за младежко Лидерство и Активност) за живот без 

зависимости“ на Фондация „Здраве и социално развитие“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-096/2021. 

 

 35. Проект с входящ номер 09-00-266/27.01.2021 г. с наименование ,,Спорт 

срещу агресия“ на Сдружение „Спортен клуб самбо Видин“, град Видин; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-098/2021. 

 

 36. Проект с входящ номер 41-00-83/28.01.2021 г. с наименование ,,Младежка 

Академия „Посланици на солидарността, срещу агресията в малките населени места““ 

на Сдружение „Институт Перспективи“, град Свищов; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т3-100/2021. 

 

 37. Проект с входящ номер 41-00-77/28.01.2021  г. с наименование ,,Дейности за 

превенция и протекция от рисково поведение и зависимости“ на Сдружение „Лордес“, 

град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-105/2021. 

 

 38. Проект с входящ номер 41-00-86/28.01.2021 г. с наименование ,,Добрите 

побеждават“ на Сдружение „Северозападни младежки инициативи“, град Враца; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н1-Т3-107/2021. 

 

 39. Проект с входящ номер 41-00-87/28.01.2021 г. с наименование ,,МОЖЕМ - 

Младежи Обединени в Желание и Етнически Мир срещу агресията“ на Сдружение 

„Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство“, град Куклен; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-108/2021. 

 

 40. Проект с входящ номер 41-00-97/28.01.2021  г. с наименование ,,Здрав дух в 

здраво тяло“ на Сдружение „Сдружение на югозападните общини /СЮЗО/“, град 

Благоевград; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-110/2021. 

 

 41. Проект с входящ номер 41-00-89/28.01.2021 г. с наименование ,,Активни и 

НЕзависими“ на Сдружение „Сдружение с обществено полезна дейност с 

наименование „ТЕОСИС“, град Русе; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-

111/2021. 

 



 42. Проект с входящ номер 41-00-95/28.01.2021 г. с наименование ,,Избери 

здравето“ на Сдружение „Ай Ем Ю Пийс Глобал“, град Варна; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-114/2021. 

 

 43. Проект с входящ номер 41-00-84/28.01.2021 г. с наименование ,,Здравей, 

Здраве“ на Сдружение „Видински фонд читалища“, град Видин; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-116/2021. 

 

 44. Проект с входящ номер 09-00-311/28.01.2021 г. с наименование ,,Стъпка към 

доброто“ на Сдружение „Футболен клуб Интер Джесика - 2010“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-118/2021. 

 

 45. Проект с входящ номер 41-00-92/28.01.2021 г. с наименование ,,Младежка 

мрежа за подкрепа на социално отговорното поведение на ученици от Родопите“ на 

„Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие“, град Смолян; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-119/2021. 

 

 46. Проект с входящ номер 42-00-21/28.01.2021 г. с наименование ,,Спорт  срещу 

агресията – да се справим заедно“ на Фондация „Устойчиво развитие Русе“, град Русе; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-122/2021. 

 

 47. Проект с входящ номер 41-00-82/28.01.2021 г. с наименование „Заедно срещу 

агресията“ на Сдружение „ИМКА“, град Габрово; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т3-123/2021. 

 

 48. Проект с входящ номер 41-00-81/28.01.2021 г. с наименование ,, Say YES to 

be healthy“ на Сдружение „Младежко европейско общество“, град Благоевград; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-124/2021. 

 

 49. Проект с входящ номер 09-00-326/29.01.2021 г. с наименование ,, Спорт за 

здраве“ на Сдружение „Спортен клуб Ринг“, село Топола; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-127/2021. 

 

 50. Проект с входящ номер 09-00-333/29.01.2021 г. с наименование ,, Спортуваме 

за да сме здрави - открити тренировки и обучителен лагер“ на Сдружение „Спортен 

Клуб по Бокс "ШУМЕН ГРУП“, град Шумен; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т4-128/2021. 

 

 51. Проект с входящ номер 41-00-99/29.01.2021 г. с наименование „ХамелеON - 

STAY ON!“ на Сдружение „Няма невъзможни неща“, град Варна; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-129/2021. 

 

 

II. Въз основа на утвърден със Заповед № РД-09-350/09.03.2021 г. на 

министъра на младежта и спорта протокол от работата на Експертната 

комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, 

подадени по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а 

от Закона за хазарта за 2021 година, назначена със Заповед № РД-09-289/10.02.2021 

г., и последваща Заповед № РД-09-351/09.03.2021 г. на министъра на младежта и 



спорта, се публикува списък на проектните предложения, подадени по 

Програмата, които са преминали всички етапи на оценка съгласно Наредба № 5 от 

11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по 

национални програми за младежта: 

 

Направление 1  

 

1. По Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“ 
 

 1.1. Проект с входящ номер 09-00-292/27.01.2021 г. с наименование ,,Бъди 

независим. Кажи НЕ на хазарта!“ на Сдружение ,,Спортен Клуб А-ТЕАМ“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н1-Т1-065/2021, получил 73 т. 

 

2. По Тема „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, 

тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.)“: 

 

 2.1. Проект с входящ номер 41-00-59/27.01.2021 г. с наименование  ,,От теб 

зависи“ на Сдружение „Национална младежка мрежа“, град София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н1-Т2-044/2021, получил 74 т. 

 

 3. По Тема „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на 

омраза, дискриминация, расизъм и др.)“: 

 

3.1. Проект с входящ номер 42-00-12/27.01.2021 г. с наименование ,,СТОП на 

агресията“ на Фондация „Евроскок“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н1-Т3-045/2021, получил 70 т. 

 

 4. По Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“: 

 

 4.1. Проект с входящ номер 41-00-58/27.01.2021 г. с наименование ,, ЗДРАВЕЙ“ 

на Фондация “Повече от дом”, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-

Н1-Т4-046/2021, получил 73 т. 

 

 

Направление 2  

 

1. По Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“ 

 

 1.1. Проект с входящ номер 42-00-15/27.01.2021 г. с наименование ,,Заложи на 

себе си, не на хазарта. Не ставай зависим!“ на Сдружение „Българска асоциация на 

хазартните дейности“, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т1-

076/2021, получил 71 т. 

 

2. По Тема „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, 

тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.)“: 

 

 2.1. Проект с входящ номер 41-00-40/27.01.2021 г. с наименование ,,По пътя 

напред - здрави и отговори“ на Сдружение ,, МИА - Мениджмънт. Изкуство. 



Анимации“, град Русе; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т2-067/2021, 

получил 67 т. 

 

 3. По Тема „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на 

омраза, дискриминация, расизъм и др.)“: 

 

3.1. Проект с входящ номер 41-00-43/27.01.2021 г. с наименование ,,НЕ на 

агресията, ДА на спорта“ на Сдружение ,, Пилигрими“, град Русе; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н2-Т3-068/2021, получил 72 т. 

 

3.2. Проект с входящ номер 41-00-65/27.01.2021 г. с наименование ,,Толерантни 

& НЕ!агресивни“ на Сдружение „Българско сдружение за личностна алтернатива“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т3-073/2021, получил 72 т. 

 

3.3. Проект с входящ номер 09-00-279/27.01.2021 г. с наименование ,, ММА-

млади, можещи, активни“ на Сдружение ,,Българска федерация по ММА“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т3-050/2021, получил 67 т. 

 

3.4. Проект с входящ номер 42-00-23/28.01.2021  г. с наименование ,, Обединени 

срещу агресията“ на Фондация "Владиславово“, град Варна; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н2-Т3-113/2021, получил 67 т. 

 

3.5. Проект с входящ номер 41-00-79/28.01.2021 г. с наименование ,, Младите 

срещу агресията: ,,Ние можем!"“ на Сдружение „Демократично сдружение Искам да 

Знам“, град Шумен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т3-125/2021, 

получил 56 т. 

 

 4. По Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“: 

 

4.1. Проект с входящ номер 09-00-264/27.01.2021г. с наименование 

„Здравословен и социален спорт“ на Сдружение ,,Спортен клуб ФАР“, гр. Бургас; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т4-026/2021, получил 75 т. 

 

4.2. Проект с входящ номер 41-00-39/27.01.2021 г. с наименование „Младите 

хора - Бъдешето на България - отговорни и активни“ на Сдружение „Асоциация 

докосни дъгата“, град  Плевен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т4-

082/2021, получил 70 т. 

 

4.3. Проект с входящ номер 42-00-13/27.01.2021 г. с наименование ,, Във форма“ 

на Фондация ,,Балкански център за устойчивост и екологичен инженеринг“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т4-047/2021, получил 66 т. 

 

 

Направление 3  

 

1. По Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“ 

 

1.1. Проект с входящ номер 09-00-273/27.01.2021 г. с наименование „Залагам на 

себе си, а не на късмета!“ на Сдружение ,,Младежки спортен клуб Пазарджик 



спортува“, гр. Пазарджик; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т1-029/2021, 

получил 76 т. 

 

1.2. Проект с входящ номер 41-00-88/28.01.2021 г. с наименование ,,P(l)ay The 

Game“ на Сдружение „Идилиум“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т1-103/2021, получил 74 т. 

 

2. По Тема „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, 

тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.)“: 

 

 2.1. Проект с входящ номер 42-00-7/25.01.2021 г. с наименование „Разкази-от 

другата страна на зависимостта“ на Фондация „Не мигайте пред българското кино“, гр. 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-003/2021, получил 78 т. 

 

2.2. Проект с входящ номер 42-00-17/27.01.2021 г. с наименование ,, Последно 

ниво: Избери ИЗХОД, бъди разумен, балансирай живота си!“ на Фондация „Заедно за 

по-сигурно бъдеще“, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-

097/2021, получил 77 т. 

 

2.3. Проект с входящ номер 09-00-257/27.01.2021 г. с наименование „Бъди 

независим, стани един от нас!“ на Сдружение „Виктори бадминтон клуб“, гр. София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-014/2021, получил 75 т. 

 

2.4. Проект с входящ номер 09-00-271/27.01.2021 г. с наименование ,,Кажи не на 

зависимостите“ на Сдружение ,,Спортен клуб спортна академия ЦСКА“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-059/2021, получил 73 т. 

 

2.5. Проект с входящ номер 41-00-36/27.01.2021 г. с наименование „Аз имам 

воля, А ТИ?“ на Сдружение ,,Долината на Перперек“, с. Чифлик; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-016/2021, получил 72 т. 

 

2.6. Проект с входящ номер 09-00-242/26.01.2021 г. с наименование „Да бъдем 

успешни заедно!“ на Сдружение „Спортен клуб по бокс - Варна“, гр. Варна; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-006/2021, получил 71 т. 

 

2.7. Проект с входящ номер 41-00-93/28.01.2021 г. с наименование ,,Зависим от 

изкуство и спорт“ на Сдружение „ОМЕГА“, град Кърджали; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-104/2021, получил 71 т. 

 

2.8. Проект с входящ номер 41-00-60/27.01.2021 г. с наименование ,, Здраве за 

бъдеще“ на Сдружение „М.О.С.Т.“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т2-089/2021, получил 71 т. 

 

2.9. Проект с входящ номер 09-00-306/27.01.2021 г. с наименование ,, Превенция 

на различните форми на зависимости сред младите хора по време на пандемия“ на 

Сдружение ,,Българска федерация бадминтон“, град София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-038/2021, получил 70 т. 

 



2.10. Проект с входящ номер 09-00-275/27.01.2021 г. с наименование 

„Независими“ на Сдружение ,,Плувен клуб БРИЗ“, гр. Бургас; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-030/2021, получил 69 т. 

 

 2.11. Проект с входящ номер 41-00-66/27.01.2021 г. с наименование ,,Утре 

зависи от мен“ на Сдружение „Инициатива за чиста среда“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-092/2021, получил 65 т. 

 

2.12. Проект с входящ номер 09-00-260/27.01.2021 г. с наименование „Млади 

хора срещу зависимостите“ на Сдружение „Баскетболен клуб Севънсънс“, гр. София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-018/2021, получил 62 т. 

 

2.13. Проект с входящ номер 09-00-294/27.01.2021 г. с наименование „Със спорт 

срещу агресията и зависимостите“ на Сдружение „Водни спортове-Западни Родопи“, 

град Батак; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-084/2021, получил 58 т. 

 

2.14. Проект с входящ номер 09-00-299/27.01.2021 г. с наименование 

,,Превенция на зависимостта“ на Сдружение ,,Волейболен Тетевен Волей“, град 

Тетевен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-051/2021, получил 56 т. 

 

2.15. Проект с входящ номер 09-00-268/27.01.2021 г. с наименование ,,Зависим 

от себе си!“ на Сдружение ,,Дуросторум-Дръстър-Силистра“, град Силистра; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-043/2021, получил 54 т. 

 

 2.16. Проект с входящ номер 42-00-15/27.01.2021 г. с наименование ,,Не 

превръщай хобито си в зависимост, превърни го в бизнес!“ на Фондация „Каузи“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-071/2021, получил 54 т. 

 

2.17. Проект с входящ номер 41-00-98/28.01.2021 г. с наименование ,,Стрийт арт 

вместо дрога“ на Сдружение „Национален център за иновации и дигитални изкуства“, 

град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-112/2021, получил 53 т. 

 

2.18. Проект с входящ номер 41-00-44/27.01.2021 г. с наименование „Радарът на 

поколението Z – действие за мотивиране и лична устойчивост на младите срещу форми 

на зависимост“ на „Народно читалище ЛИК - 1959“, гр. Плевен; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т3-020/2021, получил 41 т. 

 

3. По Тема „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на 

омраза, дискриминация, расизъм и др.)“: 

 

3.1. Проект с входящ номер 42-00-10/27.01.2021 г. с наименование ,,STOP на 

агресията“ на Фондация „Вълшебен свят“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т3-070/2021, получил 75 т. 

 

3.2. Проект с входящ номер 41-00-33/25.01.2021г. с наименование „Различията 

като източник на познание“ на Сдружение „Сдружение Неврокоп“, с. Долно Дряново; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-005/2021, получил 71 т. 

 



3.3. Проект с входящ номер 41-00-52/27.01.2021 г. с наименование ,,Мъдрост и 

сила“ на Сдружение „Мъдрост и сила“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т3-080/2021, получил 71 т. 

 

3.4. Проект с входящ номер 41-00-91/28.01.2021 г. с наименование ,,НЕ на 

агресията в училище в дигиталната среда!“ на Сдружение „Моят град“, град Варна; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-101/2021, получил 71 т. 

 

3.5. Проект с входящ номер 41-00-53/27.01.2021 г. с наименование ,,Фалшивите 

новини като генератор на агресия, език на омразата и страх, който руши здравето и 

имунитета в пандемия и как младите хора да им противостоят“ на Сдружение 

,,Екопрограма“, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-

062/2021, получил 70 т. 

 

3.6. Проект с входящ номер 09-00-285/27.01.2021 г. с наименование ,,Заедно 

срещу агресията“ на Сдружение „Спортен клуб "АРТАС"“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-075/2021, получил 70 т. 

 

3.7. Проект с входящ номер 09-00-304/27.01.2021 г. с наименование ,,Бъди 

различен“ на Сдружение ,,Спортен клуб по бокс Ивайло-Велико Търново“, град Велико 

Търново; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-055/2021, получил 69 т. 

 

3.8. Проект с входящ номер 09-00-261/27.01.2021 г. с наименование „Не на 

агресията в обществото“ на „Българска федерация по Картинг - НКС“, гр. София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-025/2021, получил 68 т. 

 

 3.9. Проект с входящ номер 41-00-78/28.01.2021 г. с наименование ,,Не на 

агресията“ на Сдружение „Българска младежка асоциация за плажни спортове“, град 

Варна; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-121/2021, получил 68 т. 

 

 3.10. Проект с входящ номер 42-00-9/26.01.2021 г. с наименование „Превенция 

на насилието чрез арт техники – Отвори очи“ на Фондация „Здравето на ромите“, гр. 

Сливен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-010/2021, получил 67 т. 

 

3.11. Проект с входящ номер 41-00-51/27.01.2021 г. с наименование ,,Заедно 

срещу агресията!“ на Сдружение ,,Първи юни“, град Бяла Слатина; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т3-061/2021, получил 62 т. 

 

3.12. Проект с входящ номер 41-00-50/27.01.2021г. с наименование „Превенция 

на агресия и екстремистки прояви сред младежки групови общности“ на Сдружение 

,,Младежки алианс - Варна“, гр. Варна; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-

Т3-021/2021, получил 61 т. 

 

3.13. Проект с входящ номер 42-00-22/28.01.2021  г. с наименование ,, Агресията 

- това не съм АЗ“ на Фондация "Северозападен институт за младежки политики“, град 

Монтана; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-109/2021, получил 60 т. 

 

3.14. Проект с входящ номер 41-00-56/27.01.2021 г. с наименование ,,Не на 

омразата-да на спорта, танците и изкуството“ на Сдружение ,,Младежки приоритети“, 

с. Бенковски; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-048/2021, получил 57 т. 



 

3.15. Проект с входящ номер 41-00-68/27.01.2021 г. с наименование ,,Нека кажем 

"НЕ" на агресията!“ на Сдружение ,,Младежки институт за развитие“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-066/2021, получил 55 т. 

 

3.16. Проект с входящ номер 41-00-90/28.01.2021 г. с наименование ,, Дари 

добро“ на Сдружение „Асоциация за европейско развитие“, град Варна; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-117/2021, получил 54 т. 

 

3.17. Проект с входящ номер 41-00-80/28.01.2021 г. с наименование ,, Излекувай 

агресията чрез активност“ на Сдружение „Национална асоциация за развитие и 

подкрепа“, град Пловдив; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-126/2021, 

получил 53 т. 

 

3.18. Проект с входящ номер 41-00-37/27.01.2021 г. с наименование 

„Независими и толерантни, ние сме победителите“ на Сдружение „Български червен 

кръст“, гр. София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-013/2021, получил 

47 т. 

 

3.19. Проект с входящ номер 09-00-274/27.01.2021 г. с наименование „Лед без 

омраза“ на Сдружение „Българска федерация хокей на лед“, гр. София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-031/2021, получил 43 т. 

 

 4. По Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“: 

 

4.1. Проект с входящ номер 09-00-302/27.01.2021 г. с наименование ,,До-развий 

себе си!“ на Сдружение ,,Спортен клуб "Ипон"“, град София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-057/2021, получил 84 т. 

 

4.2. Проект с входящ номер 41-00-47/27.01.2021 г. с наименование „ОТВЪТРЕ 

НАВЪН – как искаш да живееш?“ на Сдружение ,,ПроБудник“, гр. София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-024/2021, получил 75 т. 

 

4.3. Проект с входящ номер 41-00-61/27.01.2021 г. с наименование „Спортът -

достъпен за всички“ на Сдружение „Арт, спорт и туризъм“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-093/2021, получил 75 т. 

 

4.4. Проект с входящ номер 09-00-300/27.01.2021 г. с наименование ,,Шанс за 

всеки“ на Сдружение ,,Българска федерация по художествена гимнастика“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-058/2021, получил 73 т. 

 

4.5. Проект с входящ номер 41-00-30/22.01.2021 г. с наименование „Стъпки 

напред ЗА здравето“ на Сдружение „Младежки глас“, гр. София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-001/2021, получил 71 т. 

 

4.6. Проект с входящ номер 09-00-276/27.01.2021 г. с наименование ,,Живей 

здравословно-спортувай смело“ на Сдружение ,,Волейболен клуб Люлин“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-034/2021, получил 71 т. 

 



4.7. Проект с входящ номер 09-00-295/27.01.2021 г. с наименование „Независим 

бъди и здравословен начин на живот води!“ на Сдружение „Спортен клуб по волейбол 

Олимпиец“, град Плевен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-091/2021, 

получил 71 т. 

 

4.8. Проект с входящ номер 09-00-249/26.01.2021 г. с наименование „Не търси 

оправдание – спортувай с желание“ на Сдружение „Клуб Джудо - Локомотив“, гр. 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-009/2021, получил 70 т. 

 

4.9. Проект с входящ номер 09-00-284/27.01.2021 г. с наименование „Подай ръка 

на Здравето“ на Сдружение „Атлетически клуб Маги Христова“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-074/2021, получил 70 т. 

 

4.10. Проект с входящ номер 09-00-262/27.01.2021г. с наименование „БЕГАЧИ 

vol. 2 – Бягането в Екип Групата Амбицира, Човека Идеализира“ на Сдружение 

,,Българска федерация Лека атлетика“, гр. София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т4-017/2021, получил 69 т. 

 

4.11. Проект с входящ номер 41-00-42/27.01.2021 г. с наименование ,, Бъди 

активен,стани успешен!“ на Сдружение „Светлина за Белоградчик“, град Белоградчик; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-099/2021, получил 68 т. 

 

4.12. Проект с входящ номер 09-00-259/27.01.2021 г. с наименование „Аз живея 

здравословно“ на Сдружение ,,Спортен клуб Ритмика“, гр. Шумен; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-019/2021, получил 67 т. 

 

4.13. Проект с входящ номер 41-00-49/27.01.2021 г. с наименование „Спортът – 

надежда и сила за здраве и развитие“ на Сдружение ,,Корона“, гр. Бяла; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-022/2021, получил 67 т. 

 

4.14. Проект с входящ номер 09-00-310/28.01.2021 г. с наименование ,, 

ЗДРАВЕТО И МОРЕТО“ на Сдружение „Спортен клуб Черно море- Бриз“, град Варна; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-102/2021, получил 67 т. 

 

4.15. Проект с входящ номер 09-00-283/27.01.2021 г. с наименование ,, Направи 

го с нас“ на Сдружение „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-088/2021, получил 66 т. 

 

4.16. Проект с входящ номер 41-00-69/27.01.2021 г. с наименование ,, Да живеем 

здравословно!“ на Сдружение ,,Консулт груп“, град Видин; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-042/2021, получил 64 т. 

 

4.17. Проект с входящ номер 41-00-94/28.01.2021 г. с наименование ,,Море от 

здраве“ на Сдружение „За интелигентен растеж“, град Варна; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-120/20, получил 64 т. 

 

4.18. Проект с входящ номер 09-00-267/27.01.2021 г. с наименование ,,Движи се, 

усмихни се, бъди здрав!“ на Сдружение ,,Обединен футболен клуб София 2010“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-069/2021, получил 62 т. 

 



4.19. Проект с входящ номер 09-00-298/27.01.2021 г. с наименование „Активни и 

здрави младежи“ на Сдружение „Футболен клуб Левски-Раковски“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-085/2021, получил 62 т. 

 

4.20. Проект с входящ номер 41-00-96/28.01.2021  г. с наименование ,, Зависими 

от спорт и здраве“ на Сдружение „Възрожденска столица“, град Котел; генериран 

номер по Програмата НПИДМ-Н3-Т4-115/2021, получил 62 т. 

 

4.21. Проект с входящ номер 41-00-85/28.01.2021 г. с наименование 

,,Hashtag#Мисия Здраве“ на Сдружение „Развитие на социалния капитал“, град Две 

могили; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-106/2021, получил 57 т. 

 

4.22. Проект с входящ номер 09-00-258/27.01.2021 г. с наименование „Заедно в 

здравето!“ на Сдружение „Спортен клуб по Рекатлон Дружба“, гр. София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-012/2021, получил 56 т. 

 

4.23. Проект с входящ номер 41-00-48/27.01.2021 г. с наименование „СИЛАТА В 

МЕН“ на „Регионално сътрудничество и развитие“, гр. Хасково; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-023/2021, получил 54 т. 

 

4.24. Проект с входящ номер 09-00-263/27.01.2021 г. с наименование „Млади, 

активни и здрави!“ на Сдружение ,,Спортен клуб Гръм в рая - Свиленград“, гр. 

Свиленград; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-028/2021, получил 48 т. 

 

 

III. На основание Раздел VII от Национална програма за изпълнение на 

младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година и с оглед 

класирането по т. II, със Заповед № РД-09-351/09.03.2021 г. на министъра на 

младежта и спорта, са определени за финансовото подпомагане следните 

проектни предложения: 

 

Направление 1  

 

1. По Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“ 
 

 1.1. Проект с входящ номер 09-00-292/27.01.2021 г. с наименование ,,Бъди 

независим. Кажи НЕ на хазарта!“ на Сдружение ,,Спортен Клуб А-ТЕАМ“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н1-Т1-065/2021, получил 73 т. при 

класирането - за сумата от 674 991,60 лева (шестстотин седемдесет и четири хиляди 

деветстотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки). 

 

2. По Тема „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, 

тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.)“: 

 

 2.1. Проект с входящ номер 41-00-59/27.01.2021 г. с наименование  ,,От теб 

зависи“ на Сдружение „Национална младежка мрежа“, град София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н1-Т2-044/2021, получил 74 т. при класирането - за сумата от 

675 000 (шестстотин седемдесет и пет хиляди) лева. 

 



 3. По Тема „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на 

омраза, дискриминация, расизъм и др.)“: 

 

3.1. Проект с входящ номер 42-00-12/27.01.2021 г. с наименование ,,СТОП на 

агресията“ на Фондация „Евроскок“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н1-Т3-045/2021, получил 70 т. при класирането - за сумата от 674 993 

(шестстотин седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и три) лева. 

 

 4. По Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“: 

 

 4.1. Проект с входящ номер 41-00-58/27.01.2021 г. с наименование ,, ЗДРАВЕЙ“ 

на Фондация “Повече от дом”, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-

Н1-Т4-046/2021, получил 73 т. при класирането - за сумата от  675 000 (шестстотин 

седемдесет и пет хиляди) лева. 

 
  

Направление 2  

 

1. По Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“ 

 

 1.1. Проект с входящ номер 42-00-15/27.01.2021 г. с наименование ,,Заложи на 

себе си, не на хазарта. Не ставай зависим!“ на Сдружение „Българска асоциация на 

хазартните дейности“, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т1-

076/2021, получил 71 т. при класирането - за сумата от 118 149,40 лева (сто и 

осемнадесет хиляди сто четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки). 

 

2. По Тема „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, 

тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.)“: 

 

 2.1. Проект с входящ номер 41-00-40/27.01.2021 г. с наименование ,,По пътя 

напред - здрави и отговори“ на Сдружение ,, МИА - Мениджмънт. Изкуство. 

Анимации“, град Русе; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т2-067/2021, 

получил 67 т. при класирането - за сумата от 119 914,00 (сто и деветнадесет хиляди 

деветстотин и четиринадесет) лева. 

 

 3. По Тема „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на 

омраза, дискриминация, расизъм и др.)“: 

 

3.1. Проект с входящ номер 41-00-43/27.01.2021 г. с наименование ,,НЕ на 

агресията, ДА на спорта“ на Сдружение ,, Пилигрими“, град Русе; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н2-Т3-068/2021, получил 72 т. при класирането - за сумата от  

119 990 (сто и деветнадесет хиляди деветстотин и деветдесет) лева. 

 

3.2. Проект с входящ номер 41-00-65/27.01.2021 г. с наименование ,,Толерантни 

& НЕ!агресивни“ на Сдружение „Българско сдружение за личностна алтернатива“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т3-073/2021, получил 72 т. при 

класирането - за сумата от 100 055,96 лева (сто хиляди петдесет и пет лева и деветдесет 

и шест стотинки). 

 



3.3. Проект с входящ номер 09-00-279/27.01.2021 г. с наименование ,, ММА-

млади, можещи, активни“ на Сдружение ,,Българска федерация по ММА“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т3-050/2021, получил 67 т. при 

класирането - за сумата от 118 073,00 (сто и осемнадесет хиляди седемдесет и три) 

лева. 

 

3.4. Проект с входящ номер 42-00-23/28.01.2021  г. с наименование ,, Обединени 

срещу агресията“ на Фондация "Владиславово“, град Варна; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н2-Т3-113/2021, получил 67 т. при класирането - за сумата от  

106 431,00 (сто и шест хиляди четиристотин тридесет и един) лева. 

 

 4. По Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“: 

 

4.1. Проект с входящ номер 09-00-264/27.01.2021г. с наименование 

„Здравословен и социален спорт“ на Сдружение ,,Спортен клуб ФАР“, гр. Бургас; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т4-026/2021, получил 75 т. при 

класирането - за сумата от 113 656,60 лева (сто и тринадесет хиляди шестстотин 

петдесет и шест лев и шестдесет стотинки). 

 

4.2. Проект с входящ номер 41-00-39/27.01.2021 г. с наименование „Младите 

хора - Бъдешето на България - отговорни и активни“ на Сдружение „Асоциация 

докосни дъгата“, град  Плевен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т4-

082/2021, получил 70 т. при класирането - за сумата от 119 996,80 лева (сто и 

деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки). 

 

4.3. Проект с входящ номер 42-00-13/27.01.2021 г. с наименование ,, Във форма“ 

на Фондация ,,Балкански център за устойчивост и екологичен инженеринг“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н2-Т4-047/2021, получил 66 т. при 

класирането - за сумата от  119 275,00 (сто и деветнадесет хиляди двеста седемдесет и 

пет) лева. 
 

 

Направление 3  

 

1. По Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“ 

 

1.1. Проект с входящ номер 09-00-273/27.01.2021 г. с наименование „Залагам на 

себе си, а не на късмета!“ на Сдружение ,,Младежки спортен клуб Пазарджик 

спортува“, гр. Пазарджик; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т1-029/2021, 

получил 76 т. при класирането - за сумата от 46 618,00 (четиридесет и шест хиляди 

шестстотин и осемнадесет) лева. 

 

1.2. Проект с входящ номер 41-00-88/28.01.2021 г. с наименование ,,P(l)ay The 

Game“ на Сдружение „Идилиум“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т1-103/2021, получил 74 т. при класирането - за сумата от 46 840,00 

(четиридесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) лева. 

 

2. По Тема „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, 

тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.)“: 

 



2.1. Проект с входящ номер 42-00-7/25.01.2021 г. с наименование „Разкази-от 

другата страна на зависимостта“ на Фондация „Не мигайте пред българското кино“, гр. 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-003/2021, получил 78 т. при 

класирането - за сумата от 48 070,00 (четиридесет и осем хиляди и седемдесет) лева. 

 

2.2. Проект с входящ номер 42-00-17/27.01.2021 г. с наименование ,, Последно 

ниво: Избери ИЗХОД, бъди разумен, балансирай живота си!“ на Фондация „Заедно за 

по-сигурно бъдеще“, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-

097/2021, получил 77 т. при класирането - за сумата от 27 827,00 (двадесет и седем 

хиляди осемстотин двадесет и седем) лева. 

 

2.3. Проект с входящ номер 09-00-257/27.01.2021 г. с наименование „Бъди 

независим, стани един от нас!“ на Сдружение „Виктори бадминтон клуб“, гр. София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-014/2021, получил 75 т. при 

класирането - за сумата от  44 004,50 лева (четиридесет и четири хиляди и четири лева 

и петдесет стотинки). 

 

2.4. Проект с входящ номер 09-00-271/27.01.2021 г. с наименование ,,Кажи не на 

зависимостите“ на Сдружение ,,Спортен клуб спортна академия ЦСКА“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-059/2021, получил 73 т. при 

класирането - за сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева. 

 

2.5. Проект с входящ номер 41-00-36/27.01.2021 г. с наименование „Аз имам 

воля, А ТИ?“ на Сдружение ,,Долината на Перперек“, с. Чифлик; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-016/2021, получил 72 т. при класирането - за сумата от 

44 595,02 лева (четиридесет и четири хиляди петстотин деветдесет и пет лева и две 

стотинки). 

 

2.6. Проект с входящ номер 09-00-242/26.01.2021 г. с наименование „Да бъдем 

успешни заедно!“ на Сдружение „Спортен клуб по бокс - Варна“, гр. Варна; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т2-006/2021, получил 71 т. при класирането - за 

сумата от  47 077,00 (четиридесет и седем хиляди седемдесет и седем) лева. 

 

2.7. Проект с входящ номер 41-00-93/28.01.2021 г. с наименование ,,Зависим от 

изкуство и спорт“ на Сдружение „ОМЕГА“, град Кърджали; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-104/2021, получил 71 т. при класирането - за сумата от 

46 884,00  (четиридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири) лева. 

 

2.8. Проект с входящ номер 41-00-60/27.01.2021 г. с наименование ,, Здраве за 

бъдеще“ на Сдружение „М.О.С.Т.“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т4-089/2021, получил 71 т. при класирането - за сумата от 45 232,00 

(четиридесет и пет хиляди двеста тридесет и два) лева. 

 

2.9. Проект с входящ номер 09-00-306/27.01.2021 г. с наименование ,, Превенция 

на различните форми на зависимости сред младите хора по време на пандемия“ на 

Сдружение ,,Българска федерация бадминтон“, град София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-038/2021, получил 70 т. при класирането - за сумата от 

45 630,00 (четиридесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева. 

 



2.10. Проект с входящ номер 09-00-275/27.01.2021 г. с наименование 

„Независими“ на Сдружение ,,Плувен клуб БРИЗ“, гр. Бургас; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т2-030/2021, получил 69 т. при класирането - за сумата от 

44 979,80 лева (четиридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и 

осемдесет стотинки). 

 

3. По Тема „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на 

омраза, дискриминация, расизъм и др.)“: 

 

3.1. Проект с входящ номер 42-00-10/27.01.2021 г. с наименование ,,STOP на 

агресията“ на Фондация „Вълшебен свят“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т3-070/2021, получил 75 т. при класирането - за сумата от 44 994,00 

(четиридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева. 

 

3.2. Проект с входящ номер 41-00-33/25.01.2021г. с наименование „Различията 

като източник на познание“ на Сдружение „Сдружение Неврокоп“, с. Долно Дряново; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-005/2021, получил 71 т. при 

класирането - за сумата от 47 615,00 (четиридесет и седем хиляди шестстотин и 

петнадесет) лева. 

 

3.3. Проект с входящ номер 41-00-52/27.01.2021 г. с наименование ,,Мъдрост и 

сила“ на Сдружение „Мъдрост и сила“, град София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т3-080/2021, получил 71 т. при класирането - за сумата от 49 196,51 лева 

(четиридесет и девет хиляди сто деветдесет и шест лева и петдесет и една стотинки). 

 

3.4. Проект с входящ номер 41-00-91/28.01.2021 г. с наименование ,,НЕ на 

агресията в училище в дигиталната среда!“ на Сдружение „Моят град“, град Варна; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-101/2021, получил 71 т. при 

класирането - за сумата от 49 920 (четиридесет и девет хиляди деветстотин и двадесет) 

лева. 

 

3.5. Проект с входящ номер 41-00-53/27.01.2021 г. с наименование ,,Фалшивите 

новини като генератор на агресия, език на омразата и страх, който руши здравето и 

имунитета в пандемия и как младите хора да им противостоят“ на Сдружение 

,,Екопрограма“, град София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-

062/2021, получил 70 т. при класирането - за сумата от 47 719,00 (четиридесет и седем 

хиляди седемстотин и деветнадесет) лева. 

 

3.6. Проект с входящ номер 09-00-285/27.01.2021 г. с наименование ,,Заедно 

срещу агресията“ на Сдружение „Спортен клуб "АРТАС"“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-075/2021, получил 70 т. при класирането - за 

сумата от 46 995,00 (четиридесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет) лева. 

 

3.7. Проект с входящ номер 09-00-304/27.01.2021 г. с наименование ,,Бъди 

различен“ на Сдружение ,,Спортен клуб по бокс Ивайло-Велико Търново“, град Велико 

Търново; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-055/2021, получил 69 т. при 

класирането - за сумата от 47 575,00 (четиридесет и седем хиляди петстотин седемдесет 

и пет) лева. 

 



3.8. Проект с входящ номер 09-00-261/27.01.2021 г. с наименование „Не на 

агресията в обществото“ на „Българска федерация по Картинг - НКС“, гр. София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-025/2021, получил 68 т. при 

класирането - за сумата от 33 321,00 (тридесет и три хиляди триста двадесет и един) 

лева. 

 

 3.9. Проект с входящ номер 41-00-78/28.01.2021 г. с наименование ,,Не на 

агресията“ на Сдружение „Българска младежка асоциация за плажни спортове“, град 

Варна; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-121/2021, получил 68 т. при 

класирането - за сумата от 49 994,60 лева (четиридесет и девет хиляди деветстотин 

деветдесет и четири лева и шестдесет стотинки). 

 

 3.10. Проект с входящ номер 42-00-9/26.01.2021 г. с наименование „Превенция 

на насилието чрез арт техники – Отвори очи“ на Фондация „Здравето на ромите“, гр. 

Сливен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т3-010/2021, получил 67 т. при 

класирането - за сумата от 47 756,50 лева (четиридесет и седем хиляди седемстотин 

петдесет и шест лева и петдесет стотинки). 

 

 4. По Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“: 

 

4.1. Проект с входящ номер 09-00-302/27.01.2021 г. с наименование ,,До-развий 

себе си!“ на Сдружение ,,Спортен клуб "Ипон"“, град София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-057/2021, получил 84 т. при класирането - за сумата от 

49 019,00 (четиридесет и девет хиляди и деветнадесет) лева. 

 

4.2. Проект с входящ номер 41-00-47/27.01.2021 г. с наименование „ОТВЪТРЕ 

НАВЪН – как искаш да живееш?“ на Сдружение ,,ПроБудник“, гр. София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-024/2021, получил 75 т. при класирането - за 

сумата от      47 656,00 (четиридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и шест) лева. 

 

4.3. Проект с входящ номер 41-00-61/27.01.2021 г. с наименование „Спортът -

достъпен за всички“ на Сдружение „Арт, спорт и туризъм“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-093/2021, получил 75 т. при класирането - за 

сумата от  48 739,50 лева (четиридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и девет 

лева и петдесет стотинки). 

 

4.4. Проект с входящ номер 09-00-300/27.01.2021 г. с наименование ,, ШАНС ЗА 

ВСЕКИ“ на Сдружение ,,Българска федерация по художествена гимнастика“, град 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-058/2021, получил 73 т. при 

класирането - за сумата от 44 812,00 (четиридесет и четири хиляди осемстотин и 

дванадесет) лева. 

 

4.5. Проект с входящ номер 41-00-30/22.01.2021 г. с наименование „Стъпки 

напред ЗА здравето“ на Сдружение „Младежки глас“, гр. София; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-001/2021, получил 71 т. при класирането - за сумата от 

43 917,00 (четиридесет и три хиляди деветстотин и седемнадесет) лева. 

 

4.6. Проект с входящ номер 09-00-276/27.01.2021 г. с наименование ,,Живей 

здравословно-спортувай смело“ на Сдружение ,,Волейболен клуб Люлин“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-034/2021, получил 71 т. при 



класирането - за сумата от 39 685,60 лева (тридесет и девет хиляди шестстотин 

осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки). 

 

4.7. Проект с входящ номер 09-00-295/27.01.2021 г. с наименование „Независим 

бъди и здравословен начин на живот води!“ на Сдружение „Спортен клуб по волейбол 

Олимпиец“, град Плевен; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-091/2021, 

получил 71 т. при класирането - за сумата от 46 207,50 лева (четиридесет и шест 

хиляди двеста и седем лева и петдесет стотинки). 

 

4.8. Проект с входящ номер 09-00-249/26.01.2021 г. с наименование „Не търси 

оправдание – спортувай с желание“ на Сдружение „Клуб Джудо - Локомотив“, гр. 

София; генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-009/2021, получил 70 т. при 

класирането - за сумата от 49 988,00 (четиридесет и девет хиляди деветстотин 

осемдесет и осем) лева. 

 

4.9. Проект с входящ номер 09-00-284/27.01.2021 г. с наименование „Подай ръка 

на Здравето“ на Сдружение „Атлетически клуб Маги Христова“, град София; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-074/2021, получил 70 т. при класирането - за 

сумата от 46 270,00 (четиридесет и шест хиляди двеста и седемдесет) лева. 

 

4.10. Проект с входящ номер 09-00-262/27.01.2021г. с наименование „БЕГАЧИ 

vol. 2 – Бягането в Екип Групата Амбицира, Човека Идеализира“ на Сдружение 

,,Българска федерация Лека атлетика“, гр. София; генериран номер по Програмата 

НПИМД-Н3-Т4-017/2021, получил 69 т. при класирането - за сумата от 38 412,00 

(тридесет и осем хиляди четиристотин и дванадесет) лева. 

 

4.11. Проект с входящ номер 41-00-42/27.01.2021 г. с наименование ,, Бъди 

активен,стани успешен!“ на Сдружение „Светлина за Белоградчик“, град Белоградчик; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-099/2021, получил 68 т. при 

класирането - за сумата от 49 975,00 (четиридесет и девет хиляди деветстотин 

седемдесет и пет) лева. 

 

4.12. Проект с входящ номер 09-00-259/27.01.2021 г. с наименование „Аз живея 

здравословно“ на Сдружение ,,Спортен клуб Ритмика“, гр. Шумен; генериран номер по 

Програмата НПИМД-Н3-Т4-019/2021, получил 67 т. при класирането - за сумата от 50 

000 (петдесет хиляди) лева. 

 

4.13. Проект с входящ номер 41-00-49/27.01.2021 г. с наименование „Спортът – 

надежда и сила за здраве и развитие“ на Сдружение ,,Корона“, гр. Бяла; генериран 

номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-022/2021, получил 67 т. при класирането - за 

сумата от 49 896,20 лева (четиридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и шест 

лева и двадесет стотинки). 

 

4.14. Проект с входящ номер 09-00-310/28.01.2021 г. с наименование ,, 

ЗДРАВЕТО И МОРЕТО“ на Сдружение „Спортен клуб Черно море- Бриз“, град Варна; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-102/2021, получил 67 т. при 

класирането - за сумата от 32 640,00 (тридесет и две хиляди шестстотин и четиридесет) 

лева. 

 



4.15. Проект с входящ номер 09-00-283/27.01.2021 г. с наименование ,, Направи 

го с нас“ на Сдружение „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“, град София; 

генериран номер по Програмата НПИМД-Н3-Т4-088/2021, получил 66 т. при 

класирането - за сумата от 29 403,00 (двадесет и девет хиляди четиристотин и три) 

лева. 

 


