
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на младежта и спорта 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-438 

София 31.08.2018 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 7 от Устройствения 

правилник на Министерство на младежта и спорта във връзка с чл.12, ал.1 от Наредба № 5 

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

програми за младежта, Заповед № РД-09-437/31.08.2018 г. за утвърждаване на протокола от 

дейността на Експертната комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектните 

предложения, подадени по Подпрограма 2 на Националната програма за младежта (2016-

2020), назначена със Заповед № РД-09-111/02.03.2018 г. и докладна записка № РД-09-

111/29.08.2018 г. от дирекция „Младежки политики“ 

 

     НАРЕЖДАМ: 

 

І. Класирам в низходящ ред положително оценените проектни предложения, 

подадени по Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ на 

Националната програма за младежта (2016-2020) с краен срок за кандидатстване 09.03.2018 

година, както следва:  

1. Проект с входящ номер 42-00-37/12.03.2018 г. с наименование "Медия хъб за 

социално предприемачество" на Фондация "Център за развитие на медиите", град София; 

генериран номер по програмата НПМ-051-П2-ТО4/2018, получил 85 т.; 

2.  Проект с входящ номер 09-00-1853/09.03.2018 г. с наименование "Стъпка напред" на 

Сдружение „Спортен клуб Люлин", град София; генериран номер по програмата НПМ-043-

П2-ТО4/2018, получил 82 т.; 

3. Проект с входящ номер 41-00-67/09.03.2018 г. с наименование "Младежко арт 

предприемачество" на Сдружение " Има надежда за всички ", град София; генериран номер 

по програмата НПМ-047-П2-ТО4/2018, получил 82 т.; 

4. Проект с входящ номер 41-00-90/12.03.2018 г. с наименование "Стартер или асистиран 

избор на икономическа активност за младите хора" на Сдружение "Българо-Румънски 
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трансграничен институт по медиация", град Русе; генериран номер по програмата НПМ-

017-П2-ТО4/2018, получил 81 т.; 

5. Проект с входящ номер 41-00-72/09.03.2018 г. с наименование "Be active" на 

Сдружение "Младежко европейско общество", град Благоевград; генериран номер по 

програмата НПМ-041-П2-ТО3/2018, получил 79 т.; 

6. Проект с входящ номер 41-00-56/09.03.2018 г. с наименование " Младежко 

предприемачество-бъди активен" на Сдружение "Организация за научно и практическо 

развитие на студенти", град София; генериран номер по програмата НПМ-044-П2-ТО4/2018, 

получил 79 т.; 

7. Проект с входящ номер 41-00-46/09.03.2018 г. с наименование "Инициативи и 

кампании за насърчаване на младежкото предприемачество - възможности за успешна 

реализация на младите хора в област Благоевград" на Сдружение "Балкани без граници", 

град Благоевград; генериран номер по програмата НПМ-016-П2-ТО4/2018, получил 78 т.; 

8. Проект с входящ номер 42-00-40/13.03.2018 г. с наименование "Алтернативи във 

Велики Преслав" на Фондация "Опън спейс", гр. София; генериран номер по програмата 

НПМ-035-П2-ТО3/2018, получил 76 т.; 

9. Проект с входящ номер 41-00-62/09.03-2018 с наименование "Активен старт“ на 

Сдружение "Център за социални инициативи "Про Актив", гр. Перник; генериран номер по 

програмата НПМ-018-П2-ТО1/2018, получил 76 т.; 

10. Проект с входящ номер 41-00-58/09.03.2018 г. с наименование "Младежко зелено 

предприемачество" на Сдружение "Регионално движение "Екоюгозапад", град Благоевград; 

генериран номер по програмата НПМ-019-П2-ТО4/2018, получил 76 т.; 

11. Проект с входящ номер 13-00-15/12.03.2018 г. с наименование "Доброволчеството 

като метод за личностно развитие" на Сдружение "Обществен дарителски фонд – област 

Бургас", град Бургас; генериран номер по програмата НПМ-038-П2-ТО1/2018, получил 75 

т.; 

12. Проект с входящ номер 41-00-68/09.03.2018 г. с наименование "Предприемачество с 

планински релеф! Насърчаване на младежката инициативност към иновации и 

трансформации" на Сдружение "ВИА СИВИК", град София; генериран номер по 

програмата НПМ-046-П2-ТО4/2018, получил 73 т.; 

13. Проект с входящ номер 41-00-24/08.03.2018 г. с наименование "Патриотични 

доброволци" на Сдружение "Консулт груп", град Видин; генериран номер по програмата 

НПМ-003-П2-ТО1/2018, получил 72 т.; 
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14. Проект с входящ номер 41-00-64/09.03.2018 г. с наименование "Младежки прилив" 

на Сдружение "Център за обучение и услуги", град Пазарджик; генериран номер по 

програмата НПМ-040-П2-ТО3/2018, получил 72 т.; 

15. Проект с входящ номер 41-00-80/09.03.2018 г. с наименование "Театралното 

изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта" на Сдружение 

"Ключ към щастие", град Сандански; генериран номер по програмата НПМ-056-П2-

ТО3/2018, получил 72 т.;  

16. Проект с входящ номер 41-00-149/13.03.2018 г. с наименование "Моето бъдеще е в 

моите ръце" на Сдружение "Нови перспективи за развитие", град Кърджали; генериран 

номер по програмата НПМ-023-П2-ТО3/2018, получил 71 т.; 

17. Проект с входящ номер 41-00-55/09.03.2018 г. с наименование "Младежка банка за 

доброволчески инициативи" на Сдружение "ТКД-Плаза", град София; генериран номер по 

програмата НПМ-039-П2-ТО1/2018, получил 68 т.; 

18. Проект с входящ номер 41-00-41/09.03.2018 г. с наименование "Национална 

кампания ,,Активизиране на младите хора в малките населени места – „Партньори за 

промяна“ на Сдружение "Югозападен обществено-информационен център-Благоевград", 

град Благоевград; генериран номер по програмата НПМ-045-П2-ТО3/2018, получил 68 т.; 

19. Проект с входящ номер 42-00-31/12.03.2018 г. с наименование "Млади, активни, 

успели" на Фондация "Обществена фондация за гражданите на Варна", град Варна; 

генериран номер по програмата НПМ-026-П2-ТО3/2018, получил 67 т.; 

20. Проект с входящ номер 41-00-20/08.03.2018 г. с наименование "Време за 

активизиране" на Сдружение "Знание", град Ловеч; генериран номер по програмата НПМ-

004-П2-ТО3/2018, получил 66 т.; 

21. Проект с входящ номер 09-00-1846/09.03.2018 г. с наименование "Посланици на 

младежката активност" на Сдружение "Спортен клуб по ракетлон „Дружба", град София; 

генериран номер по програмата НПМ-014-П2-ТО3/2018, получил 66 т.; 

22. Проект с входящ номер 41-00-48/09.03.2018 г. с наименование "Доброволческа 

младежка академия за безопасност" на Сдружение "Европейски път за Свищов", град 

Свищов; генериран номер по програмата НПМ-002-П2-ТО1/2018,  получил 64 т.; 

23. Проект с входящ номер 42-00-16/09.03.2018 г. с наименование "Млади доброволци за 

култура, обичай и традиции" на Фондация "Инициатива за социална интеграция", гр. 

София; генериран номер по програмата НПМ-037-П2-ТО1/2018, получил 64 т.; 

24. Проект с входящ номер 41-00-132/12.03.2018 г. с наименование "Подадена ръка за 

успешно реализиране 2" на Сдружение "Регионален бизнес център Плевен", град Плевен; 

генериран номер по програмата НПМ-050-П2-ТО4/2018, получил 64 т.; 
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25. Проект с входящ номер 41-00-136/12.03.2018 г. с наименование "Доброволци в 

действие" на Сдружение "Роми-Медникари", град Шумен; генериран номер по програмата 

НПМ-025-П2-ТО1/2018,  получил 63 т.; 

26. Проект с входящ номер 41-00-135/12.03.2018 г. с наименование "ДОБРОВОЛЦИ 

ПРЕСЪЗДАВАТ ФОЛКЛОРНИЯ МИТ ЗА АНГЕЛ ВОЕВОДА" на Сдружение "БАГА-ТУР", 

град Стара Загора; генериран номер по програмата НПМ-049-П2-ТО1/2018, получил 62 т.; 

27. Проект с входящ номер 41-00-109/12.03.2018 г. с наименование "Заедно активни днес 

днес - за бъдещото на малките населени места" на Сдружение "Асоциация за регионално 

развитие и европейско сътрудничество", град Благоевград; генериран номер по програмата 

НПМ-021-П2-ТО3/2018, получил 62 т.; 

28. Проект с входящ номер 41-00-38/09.03.2018 г. с наименование "ДА ДЕЙСТВАМЕ!" 

на Сдружение "Асоциация голям брат-голяма сестра - България", град Пловдив; генериран 

номер по програмата НПМ-010-П2-ТО1/2018, получил 57 т.; 

29. Проект с входящ номер 41-00-18/08.03.2018 г. с наименование "Младежи в действие" 

на Сдружение "Бъдеще за всички", град Лом; генериран номер по програмата НПМ-005-П2-

ТО4/2018, получил 56 т.; 

30. Проект с входящ номер 41-00-31/09.03.2018 г. с наименование "Изграждане на 

умения за предприемачество и стартиране на собствена бизнес идея в Северозападна 

България" на Сдружение "Асоциация за международно обществено развитие /АМОР/", град 

София; генериран номер по програмата НПМ-013-П2-ТО4/2018, получил 55 т.; 

31. Проект с входящ номер 41-00-145/12.03.2018 г. с наименование "РИАКТИВЕЙТ 

(„REACTIV8”)" на Сдружение "МАК-МЛАДЕЖКИ АЛИАНС КОТЕЛ", град Котел; 

генериран номер по програмата НПМ-032-П2-ТО3/2018, получил 54 т.; 

32. Проект с входящ номер 41-00-39/09.03.2018 г. с наименование "Предприемачеството 

– бъдеще за младите хора" на Сдружение "Национална асоциация за развитие и подкрепа", 

град Пловдив; генериран номер по програмата НПМ-012-П2-ТО4/2018, получил 53 т.; 

33. Проект с входящ номер 41-00-128/12.03.2018 г. с наименование "Доброволческа 

академия II" на Сдружение "Алтернативи Интернешънъл", град Разлог, генериран номер по 

програмата НПМ-034-П2-ТО1/2018, получил 51 т.; 

 

ІІ. На основание т. I.6. от Указанията за разработване на проектни по Подпрограма 2 

„Национални младежки инициативи и кампании“ на Националната програма за младежта 

(2016-2020) с краен срок за кандидатстване 09.03.2018 година във връзка с определения в 

същата прогнозен бюджет на процедурата и с оглед класирането по т. I от настоящата 

заповед, определям за финансовото подпомагане следните проектни предложения:  
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1. Проект с входящ номер 42-00-37/12.03.2018 г. с наименование "Медия хъб за 

социално предприемачество" на Фондация "Център за развитие на медиите", град София; 

генериран номер по програмата НПМ-051-П2-ТО4/2018, получил 85 т. - за сумата от 

24 494,00 лева (двадесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и четири лева); 

2.  Проект с входящ номер 09-00-1853/09.03.2018 г. с наименование "Стъпка напред" на 

Сдружение „Спортен клуб Люлин", град София; генериран номер по програмата НПМ-043-

П2-ТО4/2018, получил 82 т. - за сумата от 27 689,00 лева (двадесет и седем хиляди 

шестстотин осемдесет и девет лева); 

3. Проект с входящ номер 41-00-67/09.03.2018 г. с наименование "Младежко арт 

предприемачество" на Сдружение "Има надежда за всички ", град София; генериран номер 

по програмата НПМ-047-П2-ТО4/2018, получил 82 т. - за сумата от 24 164,00 лева (двадесет 

и четири хиляди сто шестдесет и четири лева); 

4. Проект с входящ номер 41-00-90/12.03.2018 г. с наименование "Стартер или асистиран 

избор на икономическа активност за младите хора" на Сдружение "Българо-Румънски 

трансграничен институт по медиация", град Русе; генериран номер по програмата НПМ-

017-П2-ТО4/2018, получил 81 т. - за сумата от 12 898,75 лева (дванадесет хиляди 

осемстотин деветдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки); 

5. Проект с входящ номер 41-00-72/09.03.2018 г. с наименование "Be active" на 

Сдружение "Младежко европейско общество", град Благоевград; генериран номер по 

програмата НПМ-041-П2-ТО3/2018, получил 79 т. - за сумата от 22 599,00 лева (двадесет и 

две хиляди петстотин деветдесет и девет лева); 

6. Проект с входящ номер 41-00-56/09.03.2018 г. с наименование "Младежко 

предприемачество-бъди активен" на Сдружение "Организация за научно и практическо 

развитие на студенти", град София; генериран номер по програмата НПМ-044-П2-ТО4/2018, 

получил 79 т. - за сумата от 7 661,00 лева (седем хиляди шестстотин шестдесет и един 

лева); 

7. Проект с входящ номер 41-00-46/09.03.2018 г. с наименование "Инициативи и 

кампании за насърчаване на младежкото предприемачество - възможности за успешна 

реализация на младите хора в област Благоевград" на Сдружение "Балкани без граници", 

град Благоевград; генериран номер по програмата НПМ-016-П2-ТО4/2018, получил 78 т. - 

за сумата от 26 658,80 лева (двадесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем лева и 

осемдесет стотинки); 

8. Проект с входящ номер 42-00-40/13.03.2018 г. с наименование "Алтернативи във 

Велики Преслав" на Фондация "Опън спейс", гр. София; генериран номер по програмата 



 

6 
 

НПМ-035-П2-ТО3/2018, получил 76 т. - за сумата от 12 261,38 лева (дванадесет хиляди 

двеста шестдесет и един лева и тридесет и осем стотинки); 

9. Проект с входящ номер 41-00-62/09.03-2018 с наименование "Активен старт“ на 

Сдружение "Център за социални инициативи "Про Актив", гр. Перник; генериран номер по 

програмата НПМ-018-П2-ТО1/2018, получил 76 т. - за сумата от 11 242,00 лева (единадесет 

хиляди двеста четиридесет и два лева); 

10. Проект с входящ номер 41-00-58/09.03.2018 г. с наименование "Младежко зелено 

предприемачество" на Сдружение "Регионално движение "Екоюгозапад", град Благоевград; 

генериран номер по програмата НПМ-019-П2-ТО4/2018, получил 76 т. - за сумата от 

8 980,00 лева (осем хиляди деветстотин и осемдесет лева); 

11. Проект с входящ номер 13-00-15/12.03.2018 г. с наименование "Доброволчеството 

като метод за личностно развитие" на Сдружение "Обществен дарителски фонд – област 

Бургас", град Бургас; генериран номер по програмата НПМ-038-П2-ТО1/2018, получил 75 т. 

- за сумата от 23 212,00 лева (двадесет и три хиляди двеста и дванадесет лева); 

12. Проект с входящ номер 41-00-68/09.03.2018 г. с наименование "Предприемачество с 

планински релеф! Насърчаване на младежката инициативност към иновации и 

трансформации" на Сдружение "ВИА СИВИК", град София; генериран номер по 

програмата НПМ-046-П2-ТО4/2018, получил 73 т. - за сумата от 16 814,00 лева 

(шестнадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева); 

13. Проект с входящ номер 41-00-24/08.03.2018 г. с наименование "Патриотични 

доброволци" на Сдружение "Консулт груп", град Видин; генериран номер по програмата 

НПМ-003-П2-ТО1/2018, получил 72 т. - за сумата от 10 068,00 лева (десет хиляди и 

шестдесет и осем лева); 

14. Проект с входящ номер 41-00-64/09.03.2018 г. с наименование "Младежки прилив" 

на Сдружение "Център за обучение и услуги", град Пазарджик; генериран номер по 

програмата НПМ-040-П2-ТО3/2018, получил 72 т. - за сумата от 22 085,00 лева (двадесет и 

две хиляди и осемдесет и пет лева); 

15. Проект с входящ номер 41-00-80/09.03.2018 г. с наименование "Театралното 

изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта" на Сдружение 

"Ключ към щастие", град Сандански; генериран номер по програмата НПМ-056-П2-

ТО3/2018, получил 72 т. - за сумата от 29 455,31 лева (двадесет и девет хиляди 

четиристотин петдесет и пет лева и тридесет и една стотинки);  

16. Проект с входящ номер 41-00-149/13.03.2018 г. с наименование "Моето бъдеще е в 

моите ръце" на Сдружение "Нови перспективи за развитие", град Кърджали; генериран 
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номер по програмата НПМ-023-П2-ТО3/2018, получил 71 т. - за сумата от 27 343,00 лева 

(двадесет и седем хиляди триста четиридесет и три лева); 

17. Проект с входящ номер 41-00-55/09.03.2018 г. с наименование "Младежка банка за 

доброволчески инициативи" на Сдружение "ТКД-Плаза", град София; генериран номер по 

програмата НПМ-039-П2-ТО1/2018, получил 68 т. - за сумата от 26 000,00 лева (двадесет и 

шест хиляди лева); 

18. Проект с входящ номер 41-00-41/09.03.2018 г. с наименование "Национална 

кампания ,,Активизиране на младите хора в малките населени места – „Партньори за 

промяна“ на Сдружение "Югозападен обществено-информационен център” - Благоевград, 

град Благоевград; генериран номер по програмата НПМ-045-П2-ТО3/2018, получил 68 т. - 

за сумата от 13 101,00 лева (тринадесет хиляди сто и един лева); 

19. Проект с входящ номер 42-00-31/12.03.2018 г. с наименование "Млади, активни, 

успели" на Фондация "Обществена фондация за гражданите на Варна", град Варна; 

генериран номер по програмата НПМ-026-П2-ТО3/2018, получил 67 т. - за сумата от 

18 077,00 лева (осемнадесет хиляди и седемдесет и седем лева); 

20. Проект с входящ номер 41-00-20/08.03.2018 г. с наименование "Време за 

активизиране" на Сдружение "Знание", град Ловеч; генериран номер по програмата НПМ-

004-П2-ТО3/2018, получил 66 т. - за сумата от 17 990,00 лева (седемнадесет хиляди 

деветстотин и деветдесет лева); 

21. Проект с входящ номер 09-00-1846/09.03.2018 г. с наименование "Посланици на 

младежката активност" на Сдружение "Спортен клуб по ракетлон „Дружба", град София; 

генериран номер по програмата НПМ-014-П2-ТО3/2018, получил 66 т. - за сумата от 

13 791,35 лева (тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и един лева и тридесет и пет 

стотинки); 

22. Проект с входящ номер 41-00-48/09.03.2018 г. с наименование "Доброволческа 

младежка академия за безопасност" на Сдружение "Европейски път за Свищов", град 

Свищов; генериран номер по програмата НПМ-002-П2-ТО1/2018,  получил 64 т. - за сумата 

от 18 872,00 лева (осемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и два лева); 

23. Проект с входящ номер 42-00-16/09.03.2018 г. с наименование "Млади доброволци за 

култура, обичай и традиции" на Фондация "Инициатива за социална интеграция", гр. 

София; генериран номер по програмата НПМ-037-П2-ТО1/2018, получил 64 т. - за сумата от 

9 597,00 лева (девет хиляди петстотин деветдесет и седем лева); 

24. Проект с входящ номер 41-00-132/12.03.2018 г. с наименование "Подадена ръка за 

успешно реализиране 2" на Сдружение "Регионален бизнес център Плевен", град Плевен; 
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генериран номер по програмата НПМ-050-П2-ТО4/2018, получил 64 т. - за сумата от 

13 742,00 лева (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева); 

25. Проект с входящ номер 41-00-136/12.03.2018 г. с наименование "Доброволци в 

действие" на Сдружение "Роми-Медникари", град Шумен; генериран номер по програмата 

НПМ-025-П2-ТО1/2018,  получил 63 т. - за сумата от 9 592,00 лева (деветхиляди петстотин 

деветдесет и два лева); 

26. Проект с входящ номер 41-00-135/12.03.2018 г. с наименование "ДОБРОВОЛЦИ 

ПРЕСЪЗДАВАТ ФОЛКЛОРНИЯ МИТ ЗА АНГЕЛ ВОЕВОДА" на Сдружение "БАГА-ТУР", 

град Стара Загора; генериран номер по програмата НПМ-049-П2-ТО1/2018, получил 62 т. - 

за сумата от 8 290,70 лева (осем хиляди двеста и деветдесет лева и седемдесет стотинки); 

27. Проект с входящ номер 41-00-109/12.03.2018 г. с наименование "Заедно активни днес 

днес - за бъдещото на малките населени места" на Сдружение "Асоциация за регионално 

развитие и европейско сътрудничество", град Благоевград; генериран номер по програмата 

НПМ-021-П2-ТО3/2018, получил 62 т. - за сумата от 5 511,00 лева (пет хиляди петстотин и 

единадесет лева); 

 

III. Пълният списък на проектните предложения да се публикува на сайта на 

Министерството на младежта и спорта и на Националната информационна система на 

младежта в съответствие с чл. 13, ал. 2 Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за 

финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на дирекция „Младежки политики”. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на ММС. 

  

КРАСЕН КРАЛЕВ 

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА    

/??/п/ 
 


