
Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения 

по Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании 

по следните тематични области: ТО 4. Активизиране на младите хора 

в малките населени места и ТО 5. Младежко предприемачество на 

Националната програма младежта за 2019 година 

 

I. Експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-512/10.10.2018г. 

г. на министъра на младежта и спорта, въз основа на свой протокол от 15 – 

16.08.2019 и приложение към него от 16.08.2019, утвърден със заповед на 

министъра на младежта и спорта обявява неодобрените проектни предложения, 

подадени по Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании на 

Националната програма за младежта за 2019 година непреминали от етап 

„административно съответствие”, както следва: 

1. Проект с входящ номер 41-00-64/15.03.2019 г. с наименование „Активни 

младежи за демократично управление на местно ниво“ на Сдружение „Българско 

училище за политика „Димитър Паница““, гр. София; генериран номер по програмата 

НПМ-008-О2-ТО4/2019 г. 

 

2. Проект с входящ номер 42-0-24/18.03.2019 г. с наименование „Младежки ХЪБ 

„Ускорител““ на Фондация „Добротолюбие“, гр. Сливен; генериран номер по 

програмата НПМ-020-П2-ТО5/2019 г. 

 

3. Проект с входящ номер 41-00-109/18.03.2019 г. с наименование "БИЗНЕС 

РЕЗОНАНС" на Сдружение "ВЪЗРОЖДЕНСКА СТОЛИЦА", гр. Котел; генериран 

номер по програмата НПМ-022-П2-ТО5/2019 г. 

 

4. Проект с входящ номер 41-00-102/18.03.2019 г. с наименование „ПРО - 

Предизвикателството“ на Сдружение „ПРО“, гр. София; генериран номер по 

програмата НПМ-025-П2-ТО5/2019 г. 

 

5. Проект с входящ номер 41-00-121/18.03.2019 г. с наименование „Младежки 

SOS патрули“ на Сдружение „Глобално обединение за иновации, развитие и 

образование“ гр. София; генериран номер по програмата НПМ-034-П2-ТО4/2019 г. 

 

II. Експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-512/10.10.2018г. 

на министъра на младежта и спорта, въз основа на своя протокол от 29.08.2019 г., 

утвърден със заповед на министъра на младежта и спорта класира в низходящ ред 

положително оценените проектни предложения, подадени по Подпрограма 2 – 

Национални младежки инициативи и кампании на Националната програма за 

младежта за 2019 година преминали от етап „административно съответствие”, 

както следва: 

1. Проект с входящ номер 41-00-92/18.03.2019г. с наименование "Умения за 

младежко предприемачество в креативните индустрии"на Сдружение "Асоциация за 



професионално обучение и развитие Логос", град Благоевград; генериран номер по 

програмата НПМ-010-П2-ТО5/2019, получил 86 т.; 

 

2. Проект с входящ номер 41-00-136/20.03.2019г. с наименование "Ново поколение 

предприемачи - дигитални инструменти за изграждане и разширяване на бизнес" на 

Сдружение "АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ 

ИНОВАЦИИ", град София; генериран номер по програмата НПМ-041-П2-ТО5/2019, 

получил 86 т.; 

 

3. Проект с входящ номер 41-00-118/18.03.2019г. с наименование "СТАРТИРАЙ 

СЕБЕ СИ - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА МЛАДИТЕ" на Сдружение „БИЗНЕС 

ИНОВАЦИИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“, село Арчар; генериран номер по 

програмата НПМ-037-П2-ТО5/2019, получил 85 т.; 

 

4. Проект с входящ номер 41-00-54/15.03.2019г. с наименование 

"Предприемачеството - бъдеще за младите хора" на Сдружение с обществено полезна 

дейност "Национална асоциация за развитие и подрепа", град Пловдив; генериран 

номер по програмата НПМ-005-П2-ТО5/2019, получил 78 т.; 

 

5. Проект с входящ номер 41-00-98/18.03.2019г. с наименование "Иновации в 

младежкото Арт предприемачество" на Сдружение "Има надежда за всички",  град 

София; генериран номер по програмата НПМ-014-П2-ТО5/2019, получил 77 т.; 

 

6. Проект с входящ номер 41-00-40/14.03.2019г. с наименование "Превръщане 

енергията на младежите в сценична комедия" на Сдружение "Ключ към щастие", град 

Сандански; генериран номер по програмата НПМ-001-П2-Т4/2019, получил 76 т.; 

 

7. Проект с входящ номер 41-00-104/18.03.2019г. с наименование "Моят глас има 

значение" на Сдружение "ЗА ПРОМЯНА", село Микрево; генериран номер по 

програмата НПМ-030-П2-ТО4/2019, получил 76 т.; 

 

8. Проект с входящ номер 41-00-122/18.03.2019г. с наименование "Пътеводител в 

предприемачеството" на Сдружение "Обществен компас", град София; генериран 

номер по програмата НПМ-033-П2-ТО5/2019, получил 75 т.; 

 

9. Проект с входящ номер 41-00-131/19.03.2019г. с наименование "Креативно 

предприемачество" на Сдружение "Институт за граждански инициативи ЛОРА", град 

София; генериран номер по програмата НПМ-017-П2-ТО5/2019, получил 72 т.; 

 

10. Проект с входящ номер 07-00-76/19.03.2019г. с наименование "Бъдещи млади 

предприемачи" на Сдружение "Институт за технологичен трансфер и иновации", град 

Пловдив; генериран номер по програмата НПМ-015-П2-ТО5/2019, получил 71 т.; 

 



11. Проект с входящ номер 09-00-1963/15.03.2019г. с наименование "Младежи в 

действие" на Сдружение Тенис клуб "Симитли 2017", град Благоевград; генериран 

номер по програмата НПМ-007-П2-ТО4/2019, получил 70 т.; 

 

12. Проект с входящ номер 42-00-30/19.03.2019г. с наименование "МЛАДО СЕЛО" 

на Фондация "Център за европейски инициативи", град Стара Загора; генериран номер 

по програмата НПМ-018-П2-ТО4/2019, получил 69 т.; 

 

13. Проект с входящ номер 41-00-45/14.03.2019г. с наименование "Академия за 

млади предприемачи - Враца" на Сдружение Сдружение "Аз обичам Враца", град 

Враца; генериран номер по програмата НПМ-004-П2-ТО5/2019, получил 68 т.; 

 

14. Проект с входящ номер 41-00-91/18.03.2019г. с наименование "Младите хора - 

ключ към бъдещето" на Сдружение "Първи юни", град Бяла Слатина; генериран номер 

по програмата НПМ-011-П2-ТО4/2019, получил 68 т.; 

 

15. Проект с входящ номер 41-00-112/18.03.2019г. с наименование "Активните 

младежи - фактор за развитие на малките населени места" на Сдружение "Младежки 

общински съвет - Кюстендил", град Кюстендил; генериран номер по програмата НПМ-

021-П2-ТО4/2019, получил 68 т.; 

 

16. Проект с входящ номер 41-00-125/18.03.2019г. с наименование "Диалог - 

действие - въздействие: Младежка енерги в местната общност" на Сдружение СНЦ 

"МАК - МЛАДЕЖКИ АЛИАНС КОТЕЛ", град Котел; генериран номер по програмата 

НПМ-036-П2-ТО4/2019, получил 68 т.; 

 

17. Проект с входящ номер 41-00-135/20.03.2019г. с наименование "Активни 

младежи - силни позиции в общините Кубрат и Исперих" на Сдружение СНЦ "Феникс - 

Разград", град Разград; генериран номер по програмата НПМ-039-П2-ТО4/2019, 

получил 68 т.; 

 

18. Проект с входящ номер 13-00-13/14.03.2019г. с наименование „Ковачница за 

младежка активност – II“ на Сдружение Народно читалище "Умение - 2003", град 

Ямбол; генериран номер по програмата НПМ-003-П2-ТО4/2019, получил 67 т.; 

 

19. Проект с входящ номер 41-00-120/18.03.2019г. с наименование "Младежки 

лидери с нова роля за развитието на своя град Куклен" на "Сдружение за 

психосоциална подкрепа и личностно развитие" град Смолян; генериран номер по 

програмата НПМ-035-П2-ТО4/2019, получил 67 т.; 

 

20. Проект с входящ номер 41-00-105/18.03.2019г. с наименование "МЛАДЕЖКИ 

ВЕЧЕРИ В МАРИКОСТИНОВО" на Сдружение "БЪДЕЩЕ ЗА МАРИКОСТИНОВО", 

село Марикостиново; генериран номер по програмата НПМ-029-П2-ТО4/2019, 

получил 66 т.; 



 

21. Проект с входящ номер 42-00-20/18.03.2019г. с наименование "Успешно 

бъдеще" на Фондация "Идентичност", град Пловдив; генериран номер по програмата 

НПМ-013-П2-ТО5/2019, получил 62 т.; 

 

22. Проект с входящ номер 41-00-132/19.03.2019г. с наименование "НИЕ 

МЛАДИТЕ МОЖЕМ" на Сдружение "Защото можем", град Петрич; генериран номер 

по програмата НПМ-016-П2-ТО4/2019, получил 62 т.; 

 

23. Проект с входящ номер 41-00-55/15.03.2019г. с наименование „3П - По Пъ на 

Предприемача“ на Сдружение "Социален диалог 2001", град Габрово; генериран номер 

по програмата НПМ-006-П2-ТО5/2019, получил 61 т.; 

 

24. Проект с входящ номер 41-00-128/18.03.2019г. с наименование "Спортувай и се 

забавлявай и всеки ден успявай" на Сдружение "Пазарджик спортува", град Пазарджик; 

генериран номер по програмата НПМ-032-П2-ТО4/2019, получил 61 т.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


