ОБЩИНА БУРГАС

№

№

Район

Вид на
заинтересована
та страна

Наименование

Дейност и основни интереси

1

1

Бургас

Сдружение

7 АРТС

Изграждане на структура, която да реализира цялостни проекти в областта на
архитектурата и дизайна; популяризирането й сред обществото; изграждане на
обучителен център; участие на структурата посредством иновативни технологии в
проекти в областта на архитектурата, градската среда, дизайн,

2

Бургас

Сдружение

АВТОМОБИЛЕН
СПОРТЕН КЛУБ
ЕЛЕНА ТИЙМ

Спорт: Организиране и участия в автомобилни състезания. Обучение на
автомобилни пилоти

3

Бургас

Сдружение

4

Бургас

Сдружение

5

Бургас

Сдружение

АВТОМОБИЛЕН
СПОРТЕН КЛУБ
'ВРОМОС - ЖАКЕН'
АГЕНЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
АГЕНЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ЮГОИЗТОЧЕН
РЕГИОН ЗА
ПЛАНИРАНЕ

6

Бургас

Сдружение

АГЕНЦИЯ ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И
ИНОВАЦИИ

7

Бургас

Сдружение

АЙКИКАЙ АЙКИДО
БЪЛГАРИЯ

8

Бургас

АКАДЕМИЯ "ЛАЗУР"

10

Бургас

Сдружение

АКАДЕМИЯ ЗА
ТАЛАНТИ ВЪВ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ТА ТИ - Ю

11

Бургас

Сдружение

12

Бургас

Сдружение

Бургас

Подкрепа и стимулиране на местните власти, научните звена, образователните
институции, гражданските асоциации и бизнес сдружения, както и във всякакви
инициативи, за планиране и въвеждане на иновации във всички сфери на
обществения живот и др.
Спорт: има за цел да развива и разпространява Айкидо, да подпомага и организира
практикуването на Айкидо на районно, регионално, национално и международно
ниво. Да създава и организира школи по Айкидо и др. дейности за популяризиране и
практикуване на айкидо.

Развитие на човешките ресурси, въвеждане и прилагане на съвременни стандарти и
добри практики в областите на: социалното преприемачество и услуги, заетост и
превенция на социалното изключване, зелени работни места и зелени занаятчийски
предприятия, изкуство и култура; насърчаване на професионалното и неформално
обучение за младите хора и др.

Сдружение

14

Да отстоява правото на свободна гражданска и социална изява на младия човек и
неговата защита в обществото от позициите на свободата, справедливостта,
солидарността, мира, екологичната сигурност, новото качество на живота,
хуманизация на обществото, реализация на всяка човешка индивидуалност; и др.

Сдружение

Бургас

Бургас

Организиране и провеждане на обучения, семинари, разработка и управление на
проекти и др., осигурява форум за професионално и личностно развитие на своите
членове.

Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация и професионалното
развитие на младежта и на академичната младеж; да спомага за развитието на
АКАДЕМИЧЕН
социални и граждански умения на младежта; да спомага за изграждането на трайна
МЛАДЕЖКИ АЛИАНС
връзка между наука, образование и бизнес; събитиен мениджмънт /организиране на
форуми, кръгли маси, конференции/ и др.

9

13

Спорт: Организиране и участия в автомобилни състезания. Обучение на
автомобилни пилоти

Сдружение

Сдружение

Повишаване качеството на живот чрез създаване и развитие на нова интегрална
култура на взаимодействие; разкриване и усвояване на потенциала на човека;
повишаване на осъзнатостта в процеса на взаимоотношенията между хората; и др.
Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на
детето и съгласно българското законодателство; утвърждаване на семейните
АЛИАНС ЗА НАШИТЕ
ценности сред децата, формиране на отношение към благотворителността;
ДЕЦА
подпомагане на личностното развитие и изява на децата; превенция срещу всички
форми на насилие над деца; и др.
Популяризиране на съвремено българско изкуство чрез организиране на изложби,
АЛИАНС ЗА ПРОГРЕС беседи, срещи на живо и други методи. Реализиране и участие в проекти свързани с
изкуство, култура, градска среда, екология, мода…

Изграждане на сътрудничество между туристическия бранш и Министрество на
АЛИАНС НА ТУРИЗМА
образованието и науката при изготвяне на критерии за подготовка на кадри,
В ЮГОИЗТОЧНИЯ
съобразно потребността на практиката /осигуряване на специалисти/. Осигуряване
РЕГИОН
на информационна банка по въпросите на туризма, действащото в тази сфера
законодателство, както и актове на местната власт и др.

АЛИАНС ФРАНСЕЗБУРГАС

Да разпространява френския език в гр.Бургас,да обединява всички които желаят да
участват в усъвършенстване на познанията си и имат влечение към езика и
френската култура и в по-широк смисъл, да допринася за по-добро взаимно
опознаване между България и Франция развивайки езиков и културен обмен,както и
да съдейства за по-доброто познаване наБългария във Франция и във
франкофонските страни,чрез организиране на изложения, концерти, спектакли,
конференции и културни, учебни, университетски и други прояви.

15

Бургас

Сдружение

АНИМАЛ ХОУП
БЪЛГАРИЯ БУРГАС

Развитие и утвърждаване ценностите на гражданското общество, в младите хора,
чрез формиране и хуманно отношение към всички живи същества; подпомагане и
участие при осиновяването на бездомни животни или на животни от приюти;
осигуряване на ветеринарно-медицинска помощ на животни, които се нуждаят от
лечение; осигуряване на ваксинация, кастрация, обезпаразитяване и чипиране на
бездомни животни; осигуряване на приемни домове, средства за лечение и храна на
бездомни животни и др.

16

Бургас

Сдружение

АРТ ФОРУМ

Подпомагане развитието на обучението и възпитанието на децата и приобщаването
им към автентичния български фолклор; популяризиране постиженията на
българското хорово изкуство, в страната и чужбина, включително сред
подрастващите; съхраняване и популяризиране на творческата и културна памет,
като източник на духовна принадлежност и национално самочувствие.

17

Бургас

Сдружение

АРТЕМ

Център за музикални и сценични изкуства, организира културни събития, курсове,
кръжоци, майсторски класове, издателска дейност, продажба на сувенири,
консултантска дейност и др.

18

Бургас

Сдружение

АРТПИЕРИЯ

Култура: Организиране на литературни четения, изложби, концерти, осъществяване
на благотворителни дейности, приходите от които да се поделят между сдружението
и подпомагания субект, изготвяне и осъществяване на проекти, свързани със
задоволяване нуждите на творциите и др.

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ
МЕДИЦИНСКИ
АЛИАНС

Да съдейства за развитие и усъвършенстване на обрзователната система в Република
България с огред подготовка на специалисти в областта на информационните и
комуникационни технологии, чрез повишаване на компютърната грамотност на
поколенията, да подпомага внедряването и развитието на нови информационни и
комуникационни технологии във всички сфери на обществиня и стопнаски живот, и
др.
Осъществяване принос за просперитета на българския народ и на България;
укрепването на Република България, като правова и демократична държава,
развитие на гражданското ни общество и засилване влиянието на България, в
отношенията България - Европейски съюз и България - Русия; съхраняване на
войнската памет на български, руски, немски, фински и други личности и др.
Основни цели на сдружението са да подкрепя и защитава правата и интересите на
всички деца и младежи в Бургас и региона; Да съдейства за личностното развитие и
здравословен начин на живот на децата и младите хора.

19

Бургас

20

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ
ИНСТИТУТ ЗА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТ
ЕЛСКА И
МОНИТОРИНГОВА
ДЕЙНОСТ В РЕГИОН
ЕВРАЗИЯ

21

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ "
БУРГАС ЗА ДЕЦАТА"

22

Бургас

Сдружение

23

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ БИО
ПЧЕЛИН СТРАНДЖА

Подпомагане развитието на производството на биологичен пчелен мед и пчелни
продукти и реализацията им с страната и чужбина

24

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ ВОДНА
БЕЗОПАСНОСТ

Предпазване от водни инциденти и удавяне, чрез разпространение на знания сред
населението за безопасно контактуване с водните площи, самопомощ при попадане
в критични ситуации във водата, както и оказване на помощ на давещ се и др.

Сдружение

Повишаване на образователното равнище, професионална квалификация и
информационната култура в обществената и частна сфера чрез иновационни
АСОЦИАЦИЯ ГЛОБУС
обучителни методи. Подпомагане на социалната интеграция и личностната
реализация чрез методите на учене през целия животв съответствие с европейските
и световни стандарти.

Сдружение

Ненарушаване и защита на правата на жените, да посредничи между различни
институции и да координира техните усилия по проблемите на насилието срещу
жени, да работи за повишаване на чувствителността на обществото, институциите и
професионалистите по проблемите на насилието, да оказва съдействие на жени
жертви на насилие и техните деца

25

26

27

28

29

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ
Сдружението работи за решаването на актуални проблеми на младите хора в
"БУРГАСКИ ДЕТСКИ И
сферата на образованието, културата, екологията, обществеността, участие в
МЛАДЕЖКИ
местното самоуправление и местната администрация, мотивация на младите хора,
ПАРЛАМЕНТ"
борбата срещу насилието и др.

АСОЦИАЦИЯ
ДЕМЕТРА

Да участва и подпомага развитието на изследователска работа в областта на
АСОЦИАЦИЯ
социалните дейности, да участва и да подпомага развитието на системата на
ДЕТСТВО ЗА ДЕЦАТА приемните семейства на територията на гр. Бургас и областта ; да популяризира сред
бургаската общественост идеята за приемните семейства

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ИЗВЪНСЪДЕБНО
РАЗРЕШАВАНЕ НА
СПОРОВЕ

Център за мдиация: популяризиране на медиацията и другите алтернативни способи
за решаване на спорове сред широката общественост; и др.

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПРЕВАНТИВНА И
СПАСИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ

Опазване живота на населението, тяхното имущество, превенция на риска и
околната среда. организиране на мероприятия , свързани с подпомагане на
населението и оказване на първа помощ в кризисни ситуации, предизвикани от
бедствия и промишлени и др. аварии , спасяване на море и в планина, водолазна и
алпиниска /планинска/ спасителна дейност, повишаване степента на подготовка на
населението за действия в кризисни ситуации, и др.

30

31

Бургас

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
КУЛТУРАТА НА
БУРГАС И НА
БУРГАСКИ РЕГИОН

Цел: Удостояване на гр. Бургас с титлата "Европейска столица на културата",
разработване на регионална културна програма на събитието, стратегии, планове,
програми и съвместни проекти за културното развитие на региона и популяризиране
на културното наследство, популяризиране на градовете от всички общини в
региона, тяхната идентичност в културно, социално и икономически отношение в
европейски и международен план идр.

Сдружение

Индивидуално социално – психологическо консултиране; Семейно консултиране и
АСОЦИАЦИЯ ЗА
подкрепа; Разработване на програми; Изследвания; Помощ и подкрепа на хора в
СЕМЕЙНА ПОДКРЕПА
риск, семейства и маргинални групи;защита на техните права; посредничество пред
И СОЦИАЛНА РАБОТА
институции в услуга на клиента и др.

32

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ ЗА
СОЦИАЛНОПроблеми на децата и младежта, екология на човека и природата във всички нейни
ЕКОЛОГИЧНИ
форми.
ПРОЕКТИ
ЕВРОАСТРАЛ-БУРГАС

33

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ ЗА
СТРАТЕГИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛФИ

Насърчаване на гражданската инициатива и подпомагане на местните и уязвими
общности чрез реализиране на инициативи и проекти за гражданско образовние,
информираност, защита на човешките права и пряко участие в управлението,
доброволчество и др.

34

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ
ИНТЕГРА БЪЛГАРИЯ

Свързване хората на всички нива, от всички социални слоеве и етнически групи и
развиване у тях качества за успешна социално - икономическа и образователна
интеграция в обществото, базирайки се на техния собствен ресурс; развитие на
програми и политики за повишаване гражданското участие и личната отговорност в
процеса на интеграция в обществото; и др.

35

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ НА
ДОМОУПРАВИТЕЛИТ
Е

подпомага домоуправителите в тяхнатя дейност; да запознава гражданите с
нормативните документи, които са свързани с управлението на етажната
осбственост; да предизвиква обсъждане на закона за етажната собственост

36

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ НА
Опазване и подобряване на природата; Подпомагане на институциите за развитие и
ПРИРОДОЗАЩИТНИТ
прилагане на природозащитното, ловното и риболовното законодателство;
Е ОРГАНИЗАЦИИ,
Създаване и подпомагане на бизнесрешения с природосъобразни практики;
ЛОВНО- РИБАРСКИТЕ Създаване и подобряване на условията за спорт, туризъм и рекреация; Повишаване
ДРУЖЕСТВА И
информираността на гражданите и участието им във вземането на решения касаещи
КЛУБОВЕ ПО
природата в региона.
СПОРТЕН РИБОЛОВ В
ГР. БУРГАС

37

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ
ОБЩЕСТВО И
СОБСТВЕНОСТ

38

Бургас

Сдружение

АСОЦИАЦИЯ ПО
ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Сдружение

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУББУРГАС -98

39

Бургас

ЦЕЛИ: Развитие на гражданското общество, отношението му към; собствеността,
нейното развитие и защита като установен конституционен принцип; защита на
човешките права и отстояване на принципа за равнопоставеност на всички пред
закона по отношение на правото на собственост на основата на закона и
европейските ценности и др.
Да развива, популяризира, утвърждава и защитава професионалните интереси на
водноспасителните кадри /медицински специалисти, водни спасители и деятели на
водното спасяване/ пред държавните и обществените органи и други юридически
лица, да осигурява професионалната подготовка на водноспасителните кадри и
радетели на водноспасителната дейност
Спорт: да изготвя, осъществява и обезпечава програми за развитието на спорта лека
атлетика, Организира и провежда вътрешни и международни състезания по лека
атлетика, Подпомага и насърчава всички форми на практикуване на спорта лека
атлетика за укрепване здравето и дееспособността на своите членове и издигане
равнището на елитния спорт и др.
Спорт: подбор,обучение,начална спортна подготовка,тренировъчния и
състезателния процеси в детско-юношеския,младежкия и елитен спорт за
постижения и свързаните с това икономически резултати, масовизиране на спорта
вдигане тежести сред децата и учащата се и работническа младеж.
Подпомага и организира практикуването на баскетболната игра;
организира и администрира спортните състезания; подготвя състезатели за клуба,
града и страната.
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Бургас

Сдружение

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ
ПО ВДИГАНЕ
ТЕЖЕСТИ "НАФТЕКС"
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Бургас

Сдружение

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ДЕЛФИН
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Бургас

Сдружение

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ
"ЧЕРНОМОРЕЦ 2014"

Сдружение

Подпомага, насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното
БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ
майсторство в областта на баскетболния спорт и да създава условия за развитието на
НЕФТОХИМИК - 2010
баскетбола и други форми за възстановяване на населението на клубно ниво чрез
ГР. БУРГАС
привличане на обществеността, специализирано напавление: баскетбол за жени
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Бургас

Подпомага и организира практикуването на баскетболната игра;
организира и администрира спортните състезания; подготвя състезатели за клуба,
града и страната.
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Бургас

Сдружение
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Сдружение
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Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Популяризиране на спорта баскетбол; подпомагане на спортните занимания на
БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ гражданите и организирането им за практикуване на спортни дейности; съддействие
ЧЕРНОМОРЕЦ
на други спортни организации за организиране и провеждане на състезания по
баскетбол и други спортни прояви и др.
Развиване и подпомагане баскетбола във всичките му форми; организира и
БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ
провежда различни състезания по баскетбол организира школи и курсове за
ЧЕРНОМОРЕЦ
тренировъчна и спортно-състезателна дейности и извършва други спортни услуги;
БУРГАС
изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения; организира и администрира
баскетболни мачове и турнири

Сдружение

БИЗНЕС
ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР

Да подкрепя местните власти при проектирането и изпълнението на местни
програми за развитие ящи създаването на нови иновационни МСП и/или развитие
на съществуващи; да осигури подкрепа за развитието на високотехнологични
новосъздадени компании, университетски изследователски екипи и технологично
базирани МСП в Бургас и региона и др.

Сдружение

БИЗНЕС МРЕЖА
БУРГАС

Развитие на регионалната икономика.Насърчаване на малкия и среден бизнес в
Бургас и региона и на връзките му с национални и международни
партньори.Ефективно взаимодействие с държавните и общинските институции за
подобряване на административните услуги и формиране на адекватни политики за
местно развитие

Сдружение

БИЗНЕС ЦЕНТЪР
БУРГАС

НПО, която работи за насърчаване развитието на малцинствените общности в
региона на община Бургас, като създава възможности за заетост и трудови доходи и
подпомага развитието на малкия и средния бизнес. Бизнес център Бургас e изграден
по модела, доказал своята ефективност в мрежата от бизнес центрове по проект
JOBS Учредители на Сдружението са Община Бургас, Дирекция Бюро по труда,
Общинска банка, Търговско-промишлена палата – Бургас, НПО работещи с
малцинствата и представители на местния бизнес

Сдружение

БОЕН КЛУБ ГРИЙН
ФАЙТЪРС

Спорт: Увеличаване на броя на занимаващите се със спорта" Бойно самбо";
постигане на високи спортни резултати на трениращите спорта"Бойно самбо";
съдействие за утвърждаване на развитието на спорта " Бойно самбо" във всички
възрастови групи.
Да обединява усилията на членовете на сдружението, спортистите, спортните
деятели за развитие на физическата култура, спорта, утвърждаване на здравословния
начин на живот сред младежта и населението като цяло; да подпомага и координира
дейността на членовете си за развитие и постигане на престижни резултати от
спортистите и отборите в областта на детскоюношеския, елитния и масовия спорт и др.
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Бургас

Сдружение

БОКСОВ КЛУБ ГР.
БУРГАС
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Бургас

Сдружение

БОКСОВ КЛУБ
ЧЕРНОМОРЕЦ 1968

Сдружение

БРАНШОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ТАКСИМЕТРОВИТЕ
ПРЕВОЗВАЧИ И
ШОФЬОРИ В
ГР.БУРГАС

Сдружение

БУРГАСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ЕКОЛОГИЧЕН И
СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
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Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

Организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по спорта
бокс, подпомагането на социално слабите, инвалидите, нуждаещите се бивши
спортисти по бокс, подпомагане на тяхната социална интеграция и личностна
адаптация.
Подобряване качеството на таксиметровите услуги в района на Бургаска област и
съдействие за организирането, предлагането, осъществяването на таксиметровите
услуги в регионален и международен мащаб; подпомагане на провеждането на
ефективна политика относно таксиметровата дейност; разпространение и
приложение на опита и политиката на Европейски я съюз, както и друг чужд
ефективен опит в организирането на таксиметровата дейност и предоставянето на
таксиметровите услуги и др.
Да работи за хармонизиране на отношенията между хората в обществото и между
хората и природата за опазване на природното и културно наследство и
представянето му пред страната и света; подобряването на жизненото равнище и
постигане на стопански и културен напредък на югоизточния регион на България;
запазване на жизнеспособността и самобитността на селата с туристически
потенциал.

Насърчаване свободния обмен на идеи, знания, опит, информация и интелектуални
ценности с постигане на устойчиво развитие в България (икономически растеж,
БУРГАСКА
висок социален стандарт и опазване на околната среда); Защита на човешките права;
ИНИЦИАТИВА ЗА
Екология и опазване на околната среда и биологичното разнообразие, участие в
УСТОЙЧИВО
международни проекти за развитие, свързани с екологията, както и ангажирането на
РАЗВИТИЕ - БИОТИК българската общественост при решаването на екологичните проблеми; Поощряване
и поддръжка на развиването на знанието и информацията като възможности за
служба на обществото

Сдружение

БУРГАСКА
ПЕДИАТРИЧНА
АСОЦИАЦИЯ

Развитие на педиатричната наука и практика в Бургаския регион, повишаване на
професионалната квалификация на медицинските специалисти и лекарите и
популяризирането на постиженията в тази област; остояване принципите на висок
професионализъм и работа посветена на издигането на престижа педиатричното
съсловие и др.

Сдружение

БУРГАСКА
ПИСАТЕЛСКА
ОБЩНОСТ

Да продължи добрите литературни традиции в гр.Бургас, да защитава литаратурните
интереси на бургаските писатели, да работи за популяризиране и утвърждаване на
бургаската художествена литература, да развива дружески отношения със сродни
клубове и сдружения от страната и чужбина, да организира най- престижните
литературни поряви в гр.Бургас и др.
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Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

БУРГАСКА
РЕГИОНАЛНА
ТУРИСТИЧЕСКА
АСОЦИАЦИЯ

Подпомагане и социална интеграция и личностна реализация, развитие на туризма в
страната и региона, защита на околната среда и на човешките права, развитие и
утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването,
образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура.

Сдружение

БУРГАСКА
РЕГИОНАЛНА
ТУРИСТИЧЕСКА
КАМАРА

Работи за: Устойчивото развитие на туризма на територията на действие на
сдружението; Развитие и утвърждаване на европейските практики и подходи за
децентрализирано развитие на туризма в общините на областта; Подпомагане,
активизиране и разширяване на трансграничното, черноморско и балканско
сътрудничество; Насърчаване обмяната на опит между местните сдружения на
общинско и национално ниво; Въвеждането на нови методи и ресурси за развитието
на туризма;

Сдружение

БУРГАСКИ
ВИСОКОТЕХНОЛОГИ
ЧЕН БИЗНЕС
ИНКУБАТОР

Създаване на високотехнологичен бизнес инкубатор в град Бургас; подпомагане
развитието на високите технологии; подпомагане на създаването и развитието на
високотехнологични малки и средни предприятия в региона и страната;
организиране и участие в прояви, свързани с високите технологии; сътрудничество
със сродни сдружения от страната и чужбина.

БУРГАСКИ МОРСКИ
КЛУБ

Развива морски спорт и туризъм със сърфове, ветроходни яхти, стенд-ъп падъл
бордс и други плавателни съдове, с цел създаване на условия за развитие и
утвърждаване на духовните ценности и физическата култура. Организира отдиха на
море на своите членове, като съдейства за тяхното правилно обучение в морски
умения и навици.Организира и участва във ветроходни състезания и други прояви,
свързани с морето.Обучава и приобщава към морската идея децата на членовете на
клуба.

БУРГАСКИ
РИБОЛОВЕЦ

Устойчиво стопанисване на рибата в предоставените му водни обекти в
съответствие със ЗРА; поддържане, възпроизводство и обогатяване биологичното
разнообразие от риба; обогатяване и увеличаване на рибните запаси;
популяризиране природозащитните и демократични идеи и принципи на
сдружението и възпитание на членовете му в любов към родната природа и др

БУРГАСЛАБ

Да допринася за създаване, развиване и утвърждаване на благоприятна среда и
подходящи дейности, чрез които се постига: Насърчаване на личностното развитие и
икономическата активност на младите хора; Стимулиране на неформалното учене;
Популяризиране на формите на неформалното учене; Консултиране, обучение,
споделяне на опит и знания; Организиране на конференции и дискусии;
Осъществяване на обучения, семинари и кампании; Насърчаване на
предприемачеството и срещи с бизнеса; и др.

БЪДЕЩЕ ЗА
ЧЕРНОМОРЕЦ
БУРГАС

Подпомагане и развитие на първия отбор на ПСФК "Черноморец - Бургас" чрез
привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и
самоинициатива на треньори, специалисти, зеятели, ръководители и любители,
както и подготовка на висококвалифицирани спортисти и специалисти;
Организиране на курсове и семинари и семинари за обучение, лагери, спортни
състезания и програми, предоставяне под наем на спортно-материална база и
съоръжения, и др.

БЪЛГАРИЯ ЗА ТЕБ

Осъществяване, изготвяне, подкрепа, реализиране и участие в/на регионални,
национални и международни културни, социални, икономически програми и
проекти в областта на изкуството и културата, новите технологии, екологията и
опазването на околната среда, туризма, науката и образованието, социалната
дейност, здравеопазването, техниката, технологиите, инфраструктурата или
физическата култура и други сфери на обществения живот;

Сдружение

Сдружение

Сдружение

Сдружение

Сдружение

Сдружение

Сдружение

създаване на условия за осъществяване на сътрудничество и партньорство с други
организации, други юридически и физически лица от България и извън страната, в
стопанската, културната и образователната области, с приоритет: бизнес, култура,
БЪЛГАРО-АРАБСКА
наука и образование, туризъм, здравеопазване, инфраструктура, околна среда,
БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ
социална сфера; създаване на условия за обмен на информация за страната,
културата и бизнеса; създаване на условия за развитие и утвърждаване на духовните
ценности, гражданското общество.

Сдружение

Да подпомага развитието на традиционното и ползотворно за България приятелство
с Италия; да създава обществени нагласи за подкрепа на устойчиво развитие на
българо-италианските отношения в сферата на културата и образованието; да
насърчава изучаването, както на италиански език, така и на други езици свързани
със световното културно наследство; да работи за създаване на среда за развитие на
бизнес отношенията между България и Италия, като насърчава прилагането на
добри търговски практики; да изгражда мрежови връзки между местни власти,
научни звена, предприятия и дружества за насърчаване на инвестициите на
инвестициите на италиански компании в България и др.

БЪЛГАРОИТАЛИАНСКИ
ЦЕНТЪР ДА ВИНЧИ
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Бургас

Сдружение

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ И
УСЛУГИ

Подпомагане на условията за балансирано и устойчиво развитие на българските
региони и създаване на предпоставки за намаляване на междурегионални и
вътрешнорегионални различия в икономическо и социално развитие на страната;
подпомагане на социалната интеграция и реинтеграция на българските граждани и
насърчаване на мерките за трудова заетост и социална адаптация на хора в
неравностойно положение; насърчаване на предприемачеството в социалната сфера
и предоставяне на социални услуги за физически и юридически лица.

Сдружение

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
ИНТЕРНЕТ
ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Сдружение, чиято цел е да насърчава професионализма в българското Интернет
пространство и да стимулира добрите практики. Провеждане на конкурси, обучения,
конференции, фестивали, форуми и изложения в областта на уеб дизайна и интернет
технологиите с цел обсъждане тенденциите на пазара, обсъждане на прогнози за
индустрията; Провеждане на уеб семинари и уеб презентации;
Повишаване на жизнения стандарт на пенсионерите на Република България,
съобразен с икономическите реалности и жизненоважните потребности на своите
членове; Осигуряване физическото, психическото и социалното благополучие на
своите членове, съобразено както с техния реален принос за обществото, така и с
техния изискуем стил на живот, представляващ стимул за следващите генерации;
Върховенство на интересите на българските пенсионери пред партийни,
корпоративни и социално-класови, етнически, религиозни и други интереси.
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Бургас

Сдружение

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
ПЕНСИОНЕРИТЕ
ОБЕДИНЕНИ-БУРГАС
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Бургас

Сдружение

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
РЕСТОРАНТЬОРИТЕ

Подпомага рестораньорите в тахната дейност при разрешаването на различни
проблеми, съдейства на ресторантьорите за установяване на полезни делови
контакти, събира, обработва и предоставя информация за бизнес партньори в
България и чужбина; организира срещи, симпозиуми, семинари и други

Сдружение

БЪЛГАРСКА КАМАРА
НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ДОМОУПРАВИТЕЛИ

Подготовка на висококвалифицирани домоуправители чрез изготвяне на програми и
проекти, провеждане и организиране на обучения, семинари, срещи, събеседвания и
всякакви други, организиране на търгове и конкурси за намиране на изпълнители на
ремонтни дейности и дейности по поддръжка и почистване на етажна собственост;
осигуряване на финансови средства, чрез участие в обществени, държавни и местни
програми и програми на Европейския съюз и др.

Сдружение

БЪЛГАРСКА КАРАТЕ
КИОКУШИН-КАН
ФЕДЕРАЦИЯ

Съвместно и в сътрудничество с Държавата и общините подкрепя и развива спорта
за високи постижения за издигане на неговите престижни и възпитателни функции,
като фактор за спортно развитие в следните дейности: Откриване и подпомагане на
талантите в спорта; Обучение на треньори и развитие на учебно-възпитателния
тренировъчен процес; Подпомагане на спортната медицина и спортната наука.
Следи спорта за високи постижения да се развива при зачитане на спортната етика,
както и при защита на здравето, моралната и физическата неприкосновеност на
спортиста; подготвя и организира съвместно със спортните клубове участието в
състезания от държавния спортен календар. Сдружението приема наредби за
провеждане на регионалните и държавните първенства и на състезанията от
държавния спортен календар по Карате Киокушин

Сдружение

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности,
добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието,
културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява и
БЪЛГАРСКА
социалната интеграция на българските граждани в неравностойно социално и
НАЦИОНАЛНА ЛЕГИЯ
културно положение; осъществяване на дейности и инициативи; решаването на
проблемите и спазването на правата на българските граждани; подпомага дейности,
свързани с опазването на природата и околната среда;
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Бургас

Бургас

Бургас
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Бургас

Сдружение

БЪЛГАРСКА САНДА
САНШОУ ЛИГА
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Бургас

Сдружение

БЪЛГАРСКА
СТАТИСТИЧЕСКА
ГРУПА

76

Бургас

Сдружение

Осъществява тренировъчна, състезателна и организационно-административна
дейност по ушу като вид спорт и развива, и популяризира него и сродните на него
спортове; работи за всестранно, пълноценно, хармонично и творческо развитие на
личността; създава условия за масово практикуване на ушу и сродни системи за
постигане на здраве и дълголетие;
Има за главна цел да развива и да съдейства за развитието на статистическата наука
и практика в страната

Да обединява усилията на членовете на сдружението, спортистите, спортните
деятели и любители за развитието и популяризирането на смесените бойни спортове
- ММА /ем ем ей/ и утвърждаването на здравословния начин на живот сред
БЪЛГАРСКА
младежта и населението като цяло; да подпомага и координира дейността на
ФЕДЕРАЦИЯ ПО ММА
членовете си за развитие и постигане на престижни резултати от спортистите и
отборите в областта на детско - юношеския, елитния и масовия спорт, да организира
и провежда спортни прояви и състезания в областта на детско-юношеския, елитния
и масовия спорт;

77

78

79

80

81

82

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

Защита на интересите на членовете си пред МЗ, НЗОК, БЛС, РЦЗ, МВР,
Министерсво на правосъдието, Общински администрации и други институции,
както и др. държавни органи, обществени и стопански организации;
БЪЛГАРСКИ
Представителство на своите членове в съсловните дела на БЛС; Изготвяне на
ИНСТИТУТ НА
предложения за изменение и структури и участие на делегатите съдебни лекари в
СЪДЕБНОМЕДИЦИНС
Събора на БЛС; Изразява становища по проекти за защита на членовете си при
КИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
нарушения от страна на различни органи и организации; Подпомагане на органите и
БЛС и при изготвянето на правила за добра медицинска практика и
остойностяването на труда;

Сдружение

Насърчаване на гражданите да упражняват ефективно своите демократични права и
БЪЛГАРСКО
да търсят прозрачност и отчетност за работата на своите избраници; осигуряване на
СДРУЖЕНИЕ ЗА
информационно, консултантско и техническо обслужване на гражданите и
ЧЕСТНИ ИЗБОРИ,
гражданските организации с идеална цел от град Бургас и региона както и на
ГРАЖДАНСКИ ПРАВА
неправителствени организации на информация за възможностите за финансиране на
И ДЕМОКРАТИЧНИ
проекти на гражданските организации; консултации по изготвяне на проекти, както
ПРАКТИКИ
и обучение по нестопански мениджмънт и маркетинг на организацията

Сдружение

БЪЛГАРСКО
СДРУЖЕНИЕ ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКАТА
ИНИЦИАТИВА

Подпомага развитието и утвърждаването на демократично и гражданско общество,
стимулира и насърчава гражданската инициатива и предприемчивостта на
българина, служи като посредник и подпомага местната власт и местния бизнес при
решаване на проблеми от нсационален и регионален характер, сдружението
популяризира българските постижения и материалната и духовна култура,
Информационно - консултантска; рекламно - издателска; отдаване под наем на
движимо и недвижимо имущество, обучение; социологически проучвания и
анализи; управление на проекти, административно - правни услуги,
представителство, изготвяне на проекти и бизнес планове, управление на
благотворителни фондове

БЪЛГАРСКО
СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И
ДЕМОКРАТИЧНИ
ПРАКТИКИ

Развитие и отвърждаване на Гражданското общество и духовните ценности в гр.
Бургас и региона; Защита на човешките права в гр. Бургас и региона; Осъществяване
на граждански контрол върху изборния процес в гр. Бургас и региона; Реализиране
на демократични практики и личностна релизация в гр. Бургас и региона;
Осъществяване на непредубеден и непартиен граждански контрол върху изборния
процес; Спомагане за свободно и независимо упражняване на активното и пасивното
право на глас; Инициране на законодателни действия във връзка с усъвършенстване
на избирателното и социалното законодателство; Стимулиране участието на
гражданите в демократичния процес на управление по непредубеден и непартиен
начин;

ВДЪХНОВЕНИЕ

Допринасяме за популяризирането, разпространението и развитието на спорта йога,
както и повишаване спортната и здравната култура на населението; подпомагане на
спортните занимания на гражданите и организирането им за практикуване на йога,
водна аеробика и други спортни дейности; съдействие и подкрепа в създаването на
благоприятни условия за разработването на програми, стандарти и проекти за
спортна дейност, съдействие за изпълнение на програмите на държавните и
общински органи в
областта на спорта и на Българската федерация по йога;

ВЕЛОКЛУБ БУРГАС

Организиране и участие в спортни прояви от регионален, национален и
международен характер- маратони, състезания, велопоходи и др.; разработване и
реализация на проекти, свързани с изграждането на велосипедна инфраструктура и
оптималното й усвояване; разкриване на спортно- обучителни школи, лагери и др. за
различни възрастови групи; организиране на тренировъчни лагери по колоездене; и
др.
Организиране на спортни състезания, тренировъчни лагери, школи и др.;

ВЕРНИЯТ
НАСТОЙНИК

Подпомагане на личностното изграждане и развитие на ромите и лицата в
неравностойно социално положение като свободни личности, обогатяване знанията
на младежта в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и
духовната област, държавното, стопанско и социално управление и други области на
науката, културата, образованието, тяхната социална интеграция и практическа
реализация в живота за оцеляване на социално слабите среди; популяризиране на
необходимостта от придобиването на образование сред ромското население и
лицата в неравностойно социално положение;

Сдружение

Сдружение

Сдружение
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Бургас

Сдружение
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Бургас

Сдружение
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Бургас

Сдружение

Подпомага създаването и развитието на високите технологии, популяризацията им
ВИСОКОТЕХНОЛОГИ
сред индустриалните фирми и обществеността, както и организиране и провеждане
ЧЕН БИЗНЕС
на курсове, семинари. Маркетингова и консултанстска помощ за стартиращи и
ИНКУБАТОР - БУРГАС
утвърдени фирми и предприятия.
ВОДОЛАЗЕН КЛУБ
НЕМО

Развитие на общественополезна дейност във водолазния спорт, както и да
представлява този спорт пред държавните и общинските органи и организации,
вътрешните и международни спортни организации; подпомагане на подрастващите,
социално слабите, инвалидите, нуждаещите се бивши спортисти по водолазен спорт
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Сдружение

ВОЕНЕН СПОРТЕН
КЛУБ АТИЯ - 2007
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Бургас

Сдружение

ВОЕНЕН СПОРТЕН
КЛУБ ТРАНС ЛОГИСТИК
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Бургас

Сдружение

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ
НЕФТОХИМИК- 2010
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Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

Сдружение

Сдружение

ВЯРА, ВОЛЯ,
ВЗАИМОПОМОЩ

Цели: подпомагане, насърчаване, взаимопомощ и защита на интересите на лица,
осъзнали алкохолната си зависимост и желаещи преодоляването й чрез създаване на
предпоствки за реализиране на форми на социални услуги, събиране и предоставяне
на информация по отношение на интересите на лица осъзнали алкохолната си
зависимости др; организира, подпомага и координира местни, национални и
международни срещи в областта на подпомагането на лица осъзнали алкохолната си
зависимост

Сдружение

ГЕНГСТА ГЕНГСТА
ПРАДАКШЪН

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики в
развитието на образованието, културата, физическата култура; подпомагане
личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на
младежи в неравностойно социално и културно положение и др дейности свързани с
децата и младежите;

Сдружение

ГЛАСЪТ НА
ЖИВОТНИТЕ

Осъществява благотворителна и доброволна дейност по осигуряването на средства
за защита на животните с всички законосъобразни действия, работа за укрепване на
човешкия морал, чрез популяризиране на толерантно и отговорно отношение към
животните, развиване на природозащитна етика, способстване за високата
информираност по проблемите с животните, овладяване на популацията на
безстопанствените кучета и котки

ГЛОБАЛ СТЕП БЪЛГАРИЯ

Развитие на регионалната икономика. Насърчаване на малкия и среден бизнес в
Бургас и региона и връзките му с национални и международни партньори, повишаване на образователното равнище, професионалната квалификация и
информационна култура на предприемачите и кадрите. Привеждане на
образователната система в България в съответствие с нуждите на бизнеса.;

Бургас

Сдружение
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Сдружение
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Сдружение
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Бургас

Бургас

работи за развитие на човешкия потенциал , да подкрепя и утвърждава правото на
всеки да живее пълноценно; подобряване на функционирането на системата Дете семейство - училище - институции съдейства за изработването, популяризирането и
реализацията на стратегии и проекти за икономическо, инфраструктурно, културно,
образователно, екологично и социално развитие на отделните региони и области;

свързана с медийна разгласа, индивидуални срещи с работодатели, нови работни
места и адаптация на младите хора към реалния начин на живот и адаптация в
ВЪЗМОЖНОСТ ИМА обществото. Създава бизнес инкубатор за лица навършващи 18 години; подпомага
ВСЕКИ - БУРГАС
основните форми на дейност па сдружението и осъществяване на стопанска дейност,
която има допълнителен характер; организира курсове и преквалификация на
младите хора и др.
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ВСЕЛЕНА

Да развива и насърчава спорта в гарнизон Бургас във всичките му форми, да създава
условия за повишаване на физическата подготовка на личния състав на поделение
32890
Да развива и насърчава спорта в гарнизон "Бургас", във всичките му форми ; да
създава условия за повишаване на физическата подготовка на личния състав от
военно формирование 48 940
Да насочва и координира дейността по издигане на развнището на спортното
майсторство в областта на волейболния спорт, да създава условия за развитието на
волейбола и други форми за възстановяване на населението на клубно ниво чрез
привличане на обществеността

Сдружение

Сдружение

Оказване на материална и морнална подкрепа на учителски колектив на ОДЗ №2 "
ГРАДИНСКО
Звездица - Зорница" и на децата, които се отглеждат в детското заведение по
НАСТОЯТЕЛСТВО
отношение поддръжката и обогатяването на материалната база и подпомагането на
ЗВЕЗДИЦА- ЗОРНИЦА
възпитателно- образователния процес и др.
оказване на материална и морална подкрепа на учителския колектив на ОДЗ № 10
ГРАДИНСКО
„Славейче" и на децата, които се отглеждат в детското заведение по отношение на
НАСТОЯТЕЛСТВО
поддръжката и обогатяването на материалната база и подпомагането на Ф
СЛАВЕЙЧЕ
възпитателно-образователния процес; предлагане на мерки за подпомагане на
детската градина и др.
ГРАДИНСКО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ЧАЙКА ГР.БУРГАС

оказване на материална и морална подкрепа на учителския колектив на ЦДГ „Чайка"
и на децата, които се отглеждат в детското заведение по отношение на поддръжката
и обогатяването на материалната база и подпомагането на възпитателно образователния процес в детската градина и др.

ГРЕБЕН КЛУБ БУРГАС

Спорт - академично гребане, насочване и кординиране дейността по издигане
равнището на спртното майстоврство в областта на академичното гребане и да
създава условия за развитието на академичното гребане и други форми за
възстановяване на населението на клубно ниво

ДАР

Да спомага за интеграцията в обществото на семейства с един родител, да съдейства
за развитие на професионалния и творчески потенциал и за реализация на пазара на
труда на семействата с един родител, да подпомага социално-слабите и лицата
нуждаещи се от грижи, да работи за защита на човешките права и на околната среда.
Извършва образователна, обучителна, социална и природозащитна дейност като
разработва, финансира и осъществява програми и инициативи в изброените области
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Бургас

Сдружение

ДЕМОКРАТИЧЕН
СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ

Да работи за действителното равноправие на жените, да подпомага стремежа им към
свободно развитие и усъвършенстване, както и в защита правата на семейството и
децата. Извършване на дейност за преодоляване на безработицата сред жените и
девойките, организирва курсове;
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Сдружение

ДЕТСКА ФУТБОЛНА
ШКОЛА ДАНИ
МОРАЛЕС

СПОРТ - футбол за деца между 4 и 9 години
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Сдружение

ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН
КЛУБ ЧАЙКА

СПОРТ - футбол за деца
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Бургас

Сдружение

ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН
КЛУБ ЗВЕЗДИЧКА

СПОРТ за деца и младежи между 2 и 18 години

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ОБИЧЛАНДИЯ

Да съдейства за развитие и утвърждаване на духовни ценности сред подрастващото
поколение, да подпомага родителите за възпитанието и отглеждането на техните
деца от предучилищна, начално- училищна и юношеска възраст, да подпомага
социалната интеграция и личностната реализация на деца от социално слаби
семейства и от различни етнически групи, да работи за културно-просветното,
моралното и физическото развитие на деца и юноши от различни уязвими групи
Социални дейности: Да предлага грижи, помощ и подпомагане при развитието на
безпризорни деца и младежи.
СПОРТ - волейбол
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Сдружение
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Сдружение
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Сдружение

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР
РОНКАЛИ
ДЕЯ СПОРТ
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Бургас

Сдружение

ДОВЕРИЕ

Създаване на съвременна система за социална подкрепа и защита на деца,
семейства, деца и възрастни с увреждания, хора и групи в неравностойно социално
положение и в състояние на социална изключеност; социална адаптация
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Сдружение

ДОВЕРИЕ,
АКТИВНОСТ,
РАЗВИТИЕ

да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности,
добрите практики и развитието на гражданското общество, образованието,
културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на
представителите на различни уязвими групи

ДОЗА ОБИЧ

НПО, което обединява експерти в областта на наркоманиите и превенция на
ХИВ/СПИН. Акцентът на дейността е поставен върху здравния, социалния и
правния статус на представителите на групи, практикуващи рисково поведение. При
своето участие в разработването на местни и национални стратегии и програми,
екипът разпространява добри практики. Обучава и мултиплицира опита си сред
организации и колеги.
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Сдружение

всестранно подпомагане на хората с увреждания, на социално слабите и лицата,
ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА
нуждаещи се от специални грижи при тяхната социална интеграция, рехабилитация,
ХОРА С
личностна и професионална реализация и активно участие във всички сфери на
УВРЕЖДАНИЯ
обществения живот;
ДРУЖЕСТВО ЗА
Изграждане на хуманно, мирно, справедливо и демократинчно общество;
МЛАДЕЖКА И
интегриране на младите хора в общественият живот на страната. цели: провеждане
СОЦИАЛНА
на обществени мероприятия; провеждане на семинари и дискусии. Провеждане на
ПОЛИТИКА
обществени семинари и дискусии.
Дейности в социалната сфера на хора с увреждано здраве нда постигнат оптимална
ДРУЖЕСТВО НА
личностна реализация, повишаване на стандарта и качеството на живот с
ИНВАЛИДИТЕ
разширяване степента на независимостта им
ДРУЖЕСТВО НА
ИНВАЛИДИТЕ И
Социална дейност: подпомагане на инвалиди и диабетици
ДИАБЕТИЦИТЕ "ЗОРА2000"
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Сдружение
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Сдружение
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Сдружение
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Сдружение
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Сдружение

ДРУЖЕСТВО НА
ХУДОЖНИЦИТЕБУРГАС

Развитие на изобразителните изкуства от всички жанрове на основата на високи
професионални критерии и многообразие на творчески и стилови направления и
други дейности с цел подпомагане и популяризиране на изобразителните изкуства
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Сдружение

ЕВРО АЛИАНС ЗА
БЪЛГАРИЯ
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Сдружение

ЕВРОПА 2003

Екология: организира и участва в програми, свързани с опазване на природата и
околната среда, горите и земеделието
подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; развитието и
утвърждаване на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката,
културата, технологиите физическата култура; подпомагането на инвалидите и
лицата нуждаещи се от грижи

117

Бургас

Сдружение

ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ

нестопанска дейност - реализиране на програми за развитие и укрепване на
демокрацията и защита правата на човека; повишаване на информираността,
компетентността и чувствителността на най-широки социални слоеве по отношение
ценностите на гражданското общество; оказване съдействие на обществени и
граждански институции, организации и общности, научни учреждения, центрове,
академични заведения, училища и граждани в дейността им, свързана с целите на
организацията;
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Сдружение

ЕДИННИ АРМЕНЦИ

Да популяризира арменската култура, като част от уникалното световно наследство;
да увеличава контактите между различни културни и етнически общности, за да
промотира ценностите на толерантност и културно развитие;
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Сдружение

ЕКО БИО ПРОГРЕС
2002

Адаптиране на регионалното и национално състояние на духа от всички сфери на
човешкото познание в нучна и нравствена концепция и способи за поведение в
реалния живот, интегриране на ценностите на науката и културното наследство в
единна система за обяснение на новите факти и виждания за духовно израстване на
България, Балканите и цялото човечество под девиза "любовта и духовното
единение правят силата", подпомагане на социално-слабите граждани.
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Сдружение

ЕКОЕНЕРГИЯ

Да мотивира и ангажира младежите, специалистите и обществениците в развитието
на високите технологии и иновации в областта на енергийната ефективност, да се
запознаят с технологичният напредък на местната научна общност и възможността
на младите и специалистите за изява на научното поле; Разпространение на идеи и
участие в пилотни и внедрителски проекти в сферата на научните изседвания и
високите технологии
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Сдружение

ЕКОЛОГИЧНО
ДРУЖЕСТВО-БУРГАС

Екология: Осъществяване, изпълнение и подпомагане на национални и европейски
екологични проекти;Осъществяване на мониторинг на отделните компоненти на
околната среда;

Зраве: Да съдейства и подпомага всички жени с онкологични заболявания:
снабдяване с лекарства и съответни консумативи, диетични храни и др.
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Сдружение

ЖЕНИТЕ С
ОНКОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ И
ТЕХНИТЕ
СПОДВИЖНИЦИЖОЗТС
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Сдружение

ЖЕНСКИ ФУТБОЛЕН
КЛУБ "НЕФТОХИМИК
БУРГАС 1962"

Спорт: Футбол сред децата - момичета и момчета, девойки и жени, както и деца в
неравностойно положение
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Сдружение

ЖФК БУРГАС

Спорт: Популяризиране и развитие на спорта ,,футбол"
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Сдружение

ЗАЕДНО 2011
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Сдружение

ЗАЕДНО ЗА
ЕВРОПЕЙСКИ
СТАНДАРТ
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Сдружение

ЗАХАРИ ЗОГРАФ
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Сдружение
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Сдружение
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Сдружение
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Сдружение
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Бургас

Бургас

Бургас

Цели: Да подпомага и насърчава регионалното развитие в Република България
обсъждане и дискусии по теми и въпроси, свързани с регионалното развитие.
Създаване на институции за поддържане на на професионални стандарти и
сертифицирани специалисти в областта на управлението и развитието на човешките
ресурси
Култура: да подпомага реставрацията, консервацията, опазването и
популяризирането ма културно - историческото наследство и да съдейства на
държавните органи и инситуции в тази сфера

ЗДРАВЕЦ ЗА
ПАЦИЕНТИТЕ С
ХРОНИЧНА
Здраве: подобряване на лечението и качеството на живот на пациентите с хронична
БЪБРЕЧНА
бъбречна недостатъчност и хемодиализираните, чрез поддържане на активни
НЕДОСТАТЪЧНОСТ И
отношения с държавните и общински организации, лечебни заведения
ХЕМОДИАЛИЗИРАНИ
ТЕ В ОБЛАСТ БУРГАС
Екология: Организира и провежда обществени обсъждания, курсове, обучения,
семинари, работни срещи, тематични инициативи и дейности; консултантска и
ЗЕЛЕНИ СКАУТИ
издателска дейност; разработка на програми, свързани с опазване и управление на
околната среда
Образование: работи в съответствие със съвременните постижения на наукката и
ЗНАНИЯ ЗА ВСИЧКИ
социалната практика за понишаване образователното равнище
Осъществяване на превенция на нелегалната миграция и незаконния трафик на хора
ИНИИЦАТИВИ ЗА
чрез повишаване осведомеността на обществото по проблема и по отношение на
РАЗВИТИЕ И
механизмите за неговото ограничаване и чрез инициативи за създаване на
СОЦИАЛНА
обществена непримиримост към това явление; Трудова миграция; Оказване на
АКТИВНОСТ
закрила и помощ на лицата, които са:
- жертви на трафик и др.

Сдружение

Изследване на биоразнообразието на Черно море; разработване на програми и
ИНСТИТУТ ЗА
стратегии за устойчиво управление на екологичните показатели, оценка и
МОРСКИ ДЕЙНОСТИ
мениджмънт на екологичния риск на Черноморския регион; изготвяне и реализация
И ЕКОЛОГИЯ
на проекти

Сдружение

ИНСТИТУТ ЗА
Подпомага, насърчава, представлява и защитава общите интереси на отделни
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО региони в България и на своите членове; участва и инициира проекти, насочени към
, УСТОЙЧИВО
изследователска дейност и постигане на устойчиво икономическо развитие на
РАЗВИТИЕ И
гражданското общество в България; участва във формирането на нормативни актове
ИНОВАЦИИ- ЧЕРНО
в областта на екологията, иновациите, научните изследвания, съхраняването на
МОРЕ
културно- историческото наследство и биоразнообразието;

Сдружение

Дейност в обществена полза в областта на регионалните стратегии за развитието и
утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването,
образованието, науката, културата, техниката и технологиите,да съдейства за
изработването, популяризирането и реализацията на стратегии и проекти за
икономическо, инфраструктурно, културно, екологично и coциално развитие на
отделните региони и области;

ИНСТИТУТ ЗА
РЕГИОНАЛНИ
СТРАТЕГИИ
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Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

Сдружение

Сдружение

ИНТЕГРАЦИЯ

Социални дейности: защита на човешките, гражданските, социалните и
икономическите права на хората със сензорни, двигателни и ментални увреждания,
подпомага всички аспекти на рехабилитацията и социалната интеграция на целевата
група

ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Да отстоява правото на свободна гражданска и социална изява на младия човек и
неговата защита в обществото от позициите на свободата, справедливостта,
солидарността, мира, екологичната сигурност, новото качество на живота,
хуманизация на обществото, реализация на всяка човешка индивидуалност; да
отстоява правото на своите членове и съмишленици свободно да изразяват своите
възгледи; да съдейства за формиране и практическо осъществяване на национална
политика за младежта;

ИНФОРМАЦИОННО
ОБЩЕСТВО

промотиране цифровата грамотност и предприемачески дух на 21век.; преодоляване
на дигиталното разделение, като предпоставка за социалната хомогенност;
осигуряване на масов достъп до ИНТЕРНЕТ и цифровата икономика във всички
сфери на живота; подпомагане обучението на младежи и деца в информационни и
комуникативни технологии; създаване на условия за развитие на младежи с изявени
способности в тази област;
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Сдружение

КАНУ МАКС

Спорт и развлечение: Упражняване и развитие на водния и риболовен туризъм в
българските общини, разположени на брега на Черно море, опазване на водите и
рибната фауна в рибарските райони, популяризирането на региона; създаване на
условия за упражняването и развитието на водни и риболовни спортове и спортноразвлекателна дейност
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Сдружение

КАРАТЕ КЛУБ РОНИН

Спорт- карате

Спорт: Създаване на условия за масово спортуване на хора с увреждания, диабетици
и инвалиди; Разработва и реализира програми и проекти в областа на спорта;
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Сдружение

КЛУБ ЗА ЗДРАВЕ И
ДЪЛГОЛЕТИЕ НА
СПОРТИСТИ,
ИНВАЛИДИ И
ДИАБЕТИЦИ ЗОРА2000
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Сдружение

КЛУБ ЗА ПОДВОДЕН
СПОРТ "ТРИТОН"

Спорт: Развитие и популяризиране на подводния спорт

Сдружение

КЛУБ ЗА
РЕГИОНАЛНИ
ИНИЦИАТИВИ

да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности,
добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието,
културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на
младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и
културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи;
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Сдружение

КЛУБ ЗА СПОРТЕН
РИБОЛОВ ГЛАРУС

Спортен риболов: Организиране на риболовен туризъм; предоставяне на спортни
услуги на граждани; специализирана спортна дейност; риболовни състезания;
Полагане на грижи за развитието и охраната на рибната фауна; създаване на условия
за упражняването и развитието на риболовния спорт и спортносъстезателната
дейност
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Сдружение

КЛУБ НА
ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА
СПОРТНИ ГЪЛЪБИ
"БУМЕРАНГ"

Спорт: Да насочва и координира дейността по издигане равнището йа спортното
майсторство в областта на гълъбовъдството, да създава условия на гълъбовъдния
спорт
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Сдружение
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Сдружение
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Сдружение
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КЛУБ НА ОФИЦЕРА
БУРГАС
КЛУБ НИХОН ТАЙ
ДЖИЦУ-ДЖИУ
ДЖИЦУ
КЛУБ ПО БОРБА
ЧЕРНОМОРЕЦ
КЛУБ ПО БОЙНИ
ИЗКУСТВА И
СПОРТОВЕ "БОЕН
КЛУБ АЯКС"
КЛУБ ПО БОЙНИ
ИЗКУСТВА И
СПОРТОВЕ АРАШИ
КЛУБ ПО БОЙНИ
СПОРТОВЕ
ГЕОРГИЕВИ
КЛУБ ПО ВДИГАНЕ
ТЕЖЕСТИ
"ЧЕРНОМОРЕЦ"
КЛУБ ПО ВДИГАНЕ
НА ТЕЖЕСТИ БУРГАС

Да съдейства за развитието, укрепването, повишаването и утвърждаването на
престижа на офицерите в Българи
Спорт - източни бойни изкуства
Спорт - борба

Спорт - източни бойни изкуства

Спорт

Спорт: да развива бойните изкуства като спорт

Спорт: вдигане на тежести

Спорт: вдигане на тежести

153

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО ВОДНИ
СПОРТОВЕ БУРГАС
КЛУБ ПО
ВОДОМОТОРНИ
СПОРТОВЕ АКВА
ТРАКС РЕЙСИНГ
БУРГАС
КЛУБ ПО КИКБОКС
САВАТ

Спорт: водна топка, плуване, дайвинг
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Сдружение
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Сдружение

КЛУБ ПО
КЛАСИЧЕСКА БОРБА
"ЧЕРНОМОРЕЦ"

Спорт: класическа борба
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Сдружение

КЛУБ ПО КОНЕН
СПОРТ „ЕНДЮРАНС”

Спорт: развива и популяризира конния спорт и да осъществява тренировъчна и
спортно-състезателна дейност в областта на конния спорт

158

Бургас

Сдружение

159

Бургас

Сдружение

160

Бургас

Сдружение

161

Бургас

Сдружение

162

Бургас

Сдружение

163

Бургас

Сдружение

164

Бургас

Сдружение

165

Бургас

КЛУБ ПО КОНЕН
СПОРТ КУБАР
КЛУБ ПО КОНЕН
СПОРТ ПИРГОС- ГР.
БУРГАС
КЛУБ ПО КОНЕН
СПОРТ ХАН КРУМ БУРГАС
КЛУБ ПО КОНЕН
СПОРТ ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
КЛУБ ПО ЛОВНА
СТРЕЛБА ПИРГОС
КЛУБ ПО МИНИ
ФУТБОЛ ЛАЗУР
БУРГАС
КЛУБ ПО
ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ
БУРГАС

Спорт: джетски рейсинга и другите водни и водомоторни спортове;

Спорт: популяризиране на кикбокса в гр. Бургас и страната, организиране на
състезания, първенства и турнири

Спорт: Да създава условия за развитие на конния спорт на клубно ниво
Спорт: Насочва,координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на конния спорт
Спорт: насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в об-ластта на конния спорт и да създава условия за любителска езда,
конен туризъм и други форми
Спорт: развива конния спорт
Спорт: Развитие на спорта ловна стрелба в гр.Бургас; подготовка на състезатели в
спортните дисциплини “Скийт”, “Трап” и “силует”
Спорт: да съдейства за всестранното развитие на спорта футбол на територията на
Община Бургас
Спорт: организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по
спорта парапланеризъм

Сдружение

КЛУБ ПО
ПЛАНИНСКО
КОЛОЕЗДЕНЕ ШОР
ИНВЕЙДЪРС-БУРГАС

Спорт: да пропагандира, популяризира и организира обучение и упражняване на
планинско колоездене в България

Спорт: издигане равнището на спортно майсторство в областта на подводния
риболов

166

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО ПОДВОДЕН
РИБОЛОВ
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС

167

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО СПОРТНА
АКРОБАТИКА
"НЕФТОХИМИК - 2011"
- БУРГАС

Спорт: насочване и кординиране дейността по издигане равнището на спртното
майстоврство в областта на спортна акробатика

168

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО СПОРТНА
АКРОБАТИКА БУРГАС

Спорт: утвърждаване и развитие на спортната акробатика, и всички производни
спортове - спортна гимнастика, аеробика, танци, модерен балет

169

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО СПОРТНИ
ТАНЦИ "
НЕФТОХИМИК" 78

Спорт: да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на спортни танци и да създава условия за развитието им

170

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО СПОРТНИ
ТАНЦИ- БУРГАС 1975

Спорт: Развитието, популяризирането и утвърждаването на спортните танци

171

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО СПОРТНО
ОРИЕНТИРАНЕ
НЕПТУН

Спорт: Организира, подпомага и кординира местни, национални и международни
срещи в областта на лятно ориентиране, подводно ориентиране и състезателен
подводен риболов

172

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО СПОРТНО
ОРИЕНТИРАНЕ
СТРАНДЖА

Спорт: да популяризира спортното ориентиране в гр. Бургас, да подготвя
перспективни състезатели, да организира и провежда състезания по ориентиране

173

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО СТРЕЛБА
"ВИКТОРИ-БУРГАС"

Спорт: насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на стрелбата

174

175

Бургас

Бургас

Сдружение

КЛУБ ПО
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
ЧЕРНОМОРЕЦ

Спорт: насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на художествената гимнастика

Сдружение

КЛУБ ЗА АКТИВНО
ГРАЖДАНСТВО

Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество,
здравеопазването, инфраструктурата, образованието, културата, науката, техниката,
технологиите и физическата култура, подпомагане на младежта в действие и
осъществяване на младежки дейности и инициативи съвместно с и в полза на
младежите
Работа за подобряване условията за достъп и употреба на информационните и
комуникационни технологии на територията на област с административен център
гр. Бургас; провеждане инициативи за разширяване участието на Бургас в
световните информационно- технологични пазари; реализиране проекти

Спорт: насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на колоезденето

176

Бургас

Сдружение

КЛЪСТЕР
ИНФОРМАЦИОННИ И
КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
БУРГАС

177

Бургас

Сдружение

КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ
"ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС"

178

Бургас

Сдружение

КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ Спорт: да пропагандира и развива колоездачния спорт на територията на гр.Бургас и
БУРГАС
на базата на приемствеността да възроди и затвърди традициите, които има в града;
КОНТРОЛИРАНЕ И
ПОДПОМАГАНЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
НА ХРАМ- ПАМЕТНИК
СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ

179

Бургас

Сдружение

180

Бургас

Сдружение

181

Бургас

Сдружение

182

Бургас

Сдружение

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ПИСАТЕЛИ
КУАДРАТЛОН КЛУБ
БУРГАС

ЛЕГАТ

183

Бургас

Сдружение

ЛОЗИТА - СВ. МАРИЯ

184

Бургас

Сдружение

ЛЪВСКО СЪРЦЕ

185

Бургас

Сдружение

ЛЪЧ НАДЕЖДА

186

Бургас

Сдружение

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ
НА ИЗКУСТВАТА

187

Бургас

Сдружение

МАЖОРЕТЕН КЛУБ
ЕУРЕНТИ БУРГАС

188

Бургас

Сдружение

МАКЕНЗИ

189

Бургас

Сдружение

МАЛКИЯТ ПРИНЦ

190

Бургас

Сдружение

МЕНТАЛ ЛИГА

дейности по оздравяването и въвеждането на храм" СВ. Св. Кирил и Методий" в
редовна експлоатация и набиране на средства за неговото възстановяване.

Култура: да подпомага писателската дейност, книгоиздаването, възките между
професионални писатели и непрофесионалисти, лобиране за създаването на център
за емигрантска литература и др.
Спорт
Развиване на сътрудничеството, диалога и обмена на информация с централната и
местна власт, български и чуждестранни обществени организации и структури за
въвеждане на правила, насочени към премахване на корупцията и ограничаване на
престъпността; Изработване и реализиране на проекти и програми в сферата на
икономическото, социалното и духовното развитие на отделни граждани,
граждански организации, организации и сдружения на хора с неравностойно
положение в обществото и др.
Социална дейност и защита на гражданските права: работа с имигранти и
подпомагане тяхната адаптация; защита на човешките права и на околната среда;
подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; подпомагане на
социално слабите, на инвалидите и лицата нуждаещи се от грижи; развитие и
утвърждаване на духовните ценности
Дейности във връзка с изграждане на спортна култура и поддържане на добра
физическа форма сред хората;
Дейности по интеграция на деца и лица с умствени, физически и психически
увреждания сред обществото; подобряване качеството на живот и обогатяване на
социалните услуги в общността за лицата с увреждания
Дейности за повишаване професионалното ниво при подготовка на младите
дарования в областта на изкуствстата
Дейности по организиране, подпомагане и ръководство на спортни прояви на своите
членове; спомага за повишаване на физическата и спортна култура сред членовете
си и сред младежта, чрез изкуството на танца и танцовото шоу
Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, на
образованието, науката, техниката, технологиите и културата. Подпомагане на
социалната интеграция и личностната реализация. Защита на човешките права и на
околната среда. Подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи
се от грижи.
Изграждане на детски терапевтичен център за деца с множество увреждания;
протекция и съдействие за решаване проблемите на децата с увреждания и
семействата им.
Реализира програми и проекти за рехабилитация и интеграция на лицата с
увреждания. Разработва методологии за корекции към нормализиране на социална
ефективност. Осъществява контакти и взаимодействие с държавни институции и
обществени организации със сродни цели в страната и чужбина

Разработване и прилагане на интегрирани стратегии за местно развитие;
организиране на многостранни дейности за
изграждане на капацитет на местно ниво с умения за планиране и реализация на
интегрирани проекти чрез: изследвания, анализи, обучения, консултации и
експертна помощ; разработване и участие в осъществяването на регионални,
национални и международни проекти за развитие на местните ресурси и
повишаване на ползите за местните хора и на тяхното европейско самосъзнание

191

Бургас

Сдружение

МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
РИБАРСКА ГРУПА
БУРГАС- КАМЕНО

192

Бургас

Сдружение

МИЛОСЪРДНИ СЪРЦА2015

Осъществяване на благотворителна и доброволческа дейност по осигуряване на
средства за защита на животните с всички законосъобразни действия

193

Бургас

Сдружение

МЛАДЕЖКА
ДОБРОВОЛЧЕСКА
МРЕЖА

Дейности по изграждане и устойчивост на национална младежка и доброволческа
организация. Насърчаване на доброволчеството, младежките дейности и политики.

Сдружение

МЛАДЕЖКА
ИНИЦИАТИВА И
РАЗВИТИЕ

Възпитание на младите хора в ценностите на демократичното гражданско общество
и повишаване на професионалната им квалификация за пълноправна реализация в
Обединена Европа; Израждане на предприемаческа култура и насърчаване на
заетостта сред младите хора; Социалната интеграция на уязвимите групи в
обществото; Опазване и съхранение на природата, историческото наследство и
културното многообразие;

194

195

Бургас

Бургас

Сдружение

Работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите
практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата,
МЛАДЕЖКА МРЕЖА
физическата култура; подпомагане на личностната реализация и изява на младите
ИРИС
хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно
положение; осъществява младежки дейности и инициативи; работи в насока
решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите.
обучения за приемни семейства и за осиновители; развитие и утвърждаване на
духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата;
подпомагане на социално слабите лица, деца и лица с увреждания, нуждаещи се от
грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; защита на
човешките права и /или на околната среда

196

Бургас

Сдружение

МЛАДЕЖКА
СОЦИАЛНА МРЕЖА

197

Бургас

Сдружение

МЛАДЕЖКИ ГЛАС

Обхваща дейности свързани пряко или косвено с организиране и/ или прилагане на
добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на
политиките към децата, младежите и младите хора.

Сдружение

МЛАДЕЖКИ
ИНОВАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР

Да мотивира и ангажира младежите в развитието на високите технологии и
иновации, да се запознаят с технологичният напредък на местната научна общност и
възможността на младите за изява на научното поле; Да привлече интереса на
младите хора в сферата на научно- изследователската дейност, както и да повиши
тяхната информираност по въпроси, касаещи едно активно, модерно европейско
общество, обърнало поглед към бъдещето, а именно: иновативните подходи и
техники в сферата на високите технологии и научната дейност
Опазване на екоравновесието на Черно море; Приобщаване младежи и всички
социално ангажирани с проблемите на Черноморието хора и неправителствени
организации; Адаптиране на положителния европейски и световен опит в опазване
на мира, екологията, природата, видовете, специфичната култура и духовността в
такива региони
Да отстоява правото на свободна гражданска и социална изява на всеки човек и
неговата защита в обществото от позициите на свободата, справедливостта,
солидарността, мира, екологичната сигурност, новото качество на живота,
хуманизация на обществото, реализация на всяка човешка индивидуалност и други.

198

Бургас

199

Бургас

Сдружение

МЛАДЕЖКИ
ЧЕРНОМОРСКИ
ФОРУМ

200

Бургас

Сдружение

МЛАДЕЖКО
СДРУЖЕНИЕ ЗА
ДЕМОКРАТИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

201

Бургас

Сдружение

МЛАДЕЖКО
СДРУЖЕНИЕ ПРО
МИНОРИТИ

202

Бургас

Сдружение

203

204

Бургас

Бургас

Дейности по подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на
деца, младежи, родители и инвалиди, както и на лица, зависими от наркотични
вещества от всички общности.
Реализиране дейности за пълноценното използване на извънучилищното свободно
време на децата за повишаване на знанията и уменията в областта на художествено МОЕТО АРТ СТУДИО
творческата дейност; създаване на условия за откриване, развитие и
усъвършенстване на детските заложби и таланти чрез занимания в школи, състави,
клубове, и др

Сдружение

МОЙРА

Социална дейност във връзка с подпомагане на представителите на различни
уязвими групи: лица със затруднения в придвижването; лица, нуждаещи се от грижи,
работа с деца с девиантно поведение, млади провонарушители, проблемни и
хиперактивни деца, деца на улицата подпомагането на социалната интеграция и
личностната реализация и др.

Сдружение

МОРСКИ БРИЗ
ПАПУРУС

Изследване на биоразнообразието на Черно море; разработване на програми и
стратегии за устойчиво управление на екологичните показатели, оценка и
мениджмънт на екологичния риск на Черноморския регион; разпространение на
знания, информация и обмен и партньорство между институции и различните
видове власти, обучение

205

206

207

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

МОТОКЛУБ МОРСКО
КОНЧЕ МСС

Спорт и дейности за обединение на усилията на членовете и симпатизантите на
клуба за превръщане на мотоциклетизма в средство за физическо и духовно
израстване на занимаващите се с него;

Сдружение

МОТОЦИКЛЕТЕН
СПОРТЕН КЛУБ
МОТОМАНИЯ БГБУРГАС

Моторните спортове и състезателните им разновидности, гарантиране и защита
интересите на любителите на мотоциклетизма, мото туризма и моторните спортове
в национален, регионален и международен мащаб

Сдружение

МУЛТИКУЛТУРЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР

Културно-историческо наследство: създаване и поддържане на информационен
фонд на културно-историческите паметници, намиращи се в пределите на България;
подготовка и реализация на проекти, програми и стратегии, свързани с опазване и
популяризиране на културно-историческото наследство

208

Бургас

Сдружение

Защита на човешките права: Оказва материална и морална помощ на нуждаещите се
жени, деца, мъже, възрастни хора , инвалиди и др.;работи по проблемите на
НEЗАВИСИМО
българската жена;действа с всички позволени от закона средства в защита правата,
ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО
честта и достойнството на жените, децата и възрастните хора;пропагандира сред
САМОСЪЗНАНИЕ
децата и младото поколение вредното влияние на наркоманията, религиозните секти
и престъпността

209

Бургас

Сдружение

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"СВЕТИЛНИК"

210

Бургас

Сдружение

211

Бургас

Сдружение

212

Бургас

Сдружение

НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ОДЗ № 3 ЗВЪНЧЕ

Образование: детски градини

213

Бургас

Сдружение

НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ОДЗ14 "ИЗГРЕВ" ГР. БУРГАС

Образование: детски градини

214

Бургас

Сдружение

215

Бургас

Сдружение

НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ОДЗ 7 „РАЙНА
КНЯГИНЯ
НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ОДЗ 8
"БРЕЗИЧКА" ГР.
БУРГАС

НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ЦДГ 6
ВЪЛШЕБСТВО
НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ЦДГ-20 ЗЛАТНО
КЛЮЧЕ

Дейности във връзка със задоволяване на духовните, културните, просветните и
творческите потребности на хората
Образование: детски градини

Образование: детски градини

Образование: детски градини

Образование: детски градини

216

Бургас

Сдружение

НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ДОМ ЗА ДЕЦА,
ЛИШЕНИ ОТ
РОДИТЕЛСКА ГРИЖА Работа с деца в неравностойно положение: социална, образователна, психологическа
"АЛЕКСАНДЪР
и друг вид подкрепа.
ГЕОРГИЕВ
КОДЖАКАФАЛИЯТА"ГР. БУРГАС

217

Бургас

Сдружение

НАЦИОНАЛЕН
АЙКИДО СЪЮЗ АЙКИКАЙ БЪЛГАРИЯ

Спорт Дейности по разпространяване и развитие на японското изкуство айкидо в
Република България.

Здравна грижа: Дейности по разработване на стратегии и политики за здравна
информация за пребиваващи в страната чужди граждани; Помощ и съдействие при
спешни и неотложни случаи, злополуки и инциденти; Правна помощ; и др.

218

Бургас

Сдружение

НАЦИОНАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
ТУРИСТИЧЕСКИ
ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВНА
ИНФОРМАЦИЯ И
ПОМОЩ ПРИ
ЗЛОПОЛУКИ И
ИНЦИДЕНТИ

219

Бургас

Сдружение

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
Спорт: Дейности по организирането на гьлъбовъдите от Република България,
"ОРИЕНТАЛСКИ
развъждащи "Ориенталски мевки" с подобряване на расовите отличителни белези на
МЕВКИ"
породата

220

Бургас

Сдружение

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
НА ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Дейности по подпомагане на професионалната работа на служителите в
образователната сфера.

НАЦИОНАЛНА
Да съдейства за разпространението на информационни и комуникационна култура в
АСОЦИАЦИЯ НА СПА
България; разпространение на информационна дейност; организиране на
ИНДУСТРИЯТА В
симпозиуми, семинари и други форуми , санаторно - курортна дейност, подпомагане
БЪЛГАРИЯ
на образователната система в България

221

Бургас

Сдружение

222

Бургас

Сдружение

223

Бургас

Сдружение

НАЦИОНАЛНА ЛИГА - да работи активно за изграждане на гражданско общество; да защитава правата на
ПОТРЕБИТЕЛИ НА
гражданите, в качеството им на потребители и стимулира у тях потребителско
УСЛУГИ
поведение; да информира потребителите за качеството на предлаганите услуги и др.
НАЦИОНАЛНО
да работи актевно за изграждане на гражданско общество;да защитава правата на
СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ
гражданите, в качеството им на застраховани лица и стимулира у тях потребителско
НА
поведение; да подпомага личностната реализация на социално слабите; да
ЗАСТРАХОВАНИТЕ В
подпомага социалната и етническа интеграция.
БЪЛГАРИЯ"

НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ ПО
ВЕЛОСИПЕДИЗЪМ

Спорт: велосипедния спорт; утвърждаване и популяризиране на велосипедния
спорт

224

Бургас

Сдружение

225

Бургас

Сдружение

226

Бургас

Сдружение

227

Бургас

Сдружение

228

Бургас

Сдружение

229

Бургас

Сдружение

230

Бургас

Сдружение

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ
ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Дейности по подпомагане на образователната система: да помогне и засили
образователния процес на деца от различни етнически групи; да подобри условията
за равен достъп до образователната система и др.

231

Бургас

Сдружение

ОБРАЗОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИИ

Дейности по подпомагане на образователната система: Разработване и практическо
изпълнение на национални и международни проекти, насочени към развитие на
образованието и науката в национален и световен мащаб и др.

232

Бургас

Сдружение

233

Бургас

Сдружение

234

Бургас

НОВО БЪДЕЩЕ

ОБЕДИНЕН
УЧЕНИЧЕСКИ
СПОРТЕН КЛУБ
"БУРГАС-2007"
ОБЕДИНЕН
ФУТБОЛЕН КЛУБ
БУРГАС
ОБЕДИНЕНИЕ ЗА
МЛАДЕЖКА
ИНИЦИАТИВНОСТ ВЪЛНА
ОБЛАСТЕН КЛУБ
"СПОРТ С УЧАЩИБУРГАС 2011"

Да отстоява правото на свободна гражданска и социална изява на всеки човек и
неговата защита в обществото от позициите на свободата, справедливостта,
солидарността, мира, екологичната сигурност, новото качество на живота,
хуманизация на обществото, реализация на всяка човешка индивидуалност и други.
Спорт: Да създава условия за развитието на спортовете: Футбол, волейбол, хандбал,
плуване, баскетбол, лека атлетика, борба, тенис на маса, художествена гимнастика,
акробатика, лечебно физическа култура
Спорт: Организиране на подготовката и провеждането на футболни състезания,
първенства и турнири, за развитие на футболната игра, за мъже деца и юноши младша и старша възраст
Дейности по улесняване интегрирането на младите хора в обществото,
насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална
реализация; подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната
среда
Спорт: развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта с учащи се,
в това число деца с увреждания и деца в неравностойно положение

ОБРАЗОВАТЕЛЕН
Дейности по подпомагане на образователната система: Да разпространява и
ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ - насърчава педагогическата дейност и принципите формулирани от доктор Мария
БУРГАС
Монтесори и да повишава популярността на Монтесори педагогиката в България

ОБРОК

Култура: Дейности по популяризиране и развитие на творчеството на българските
музиканти и техните колеги от чужбина; насърчава млади творци-композитори,
текстописци и изпълнители и да поощрява творческите им изяви др.

Сдружение

ОБЩЕСТВО ЗА
ЕДИНСТВО

Дейности в подкрепа на предприемачеството: да съдейства за защита и развитие на
малкия и средния бизенс в България и утрърждаването му като, модерна и
ефективна дейност; да изследва състоянието и переспективите за развитието на
икономическите отношения в България и формирането на икономическата среда на
бизнеса; да помага за приемането на адекватна нормативна база, постигане на
необходимата обществена подкрепа и формиране на национална политика,
необходима за развитие на предприемачеството и др.

Дейности за повишаване на културата и образованието

235

Бургас

Сдружение

ОБЩЕСТВО ЗА
КУЛТУРА НА
ЧЕТЕНЕТО И
ПИСАНЕТО В
БЪЛГАРИЯ

236

Бургас

Сдружение

ОБЩИНСКИ СЪЮЗ НА
ПЕНСИОНЕРИТЕ
БУРГАС

Дейности във връзка с подпомагане на пенсионерите в различни сфери от живота:
социална, правна и др.

Сдружение

ОНКОБОЛНИ И
ПРИЯТЕЛИ

Дейности по подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и
равни шансове на онкоболните за лечение и грижи, съгласно националните и
Европейските стандарти; Оказване на помощ и съдействие на своите членове и на
всеки, потърсил помощта на сдружението при справяне с проблеми от всякакъв род,
възникнали във връзка с онкологично заболяване

237

Бургас

238

Бургас

Сдружение

ОПЕРНО ФИЛХАРМОНИЧНО
ОБЩЕСТВО- БУРГАС

Култура и музика: Концертна, педагогическа, издателска, разпространителска,
импресарска, лектории, културни прояви.

239

Бургас

Сдружение

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
ЗАКРИЛА НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ

Дейност по развитието и утвърждаването на общочовешките духовни ценности;
дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри
практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на държавната
политика по отношение на българските граждани

240

Бургас

Сдружение

ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ- ПРИСТАНИЩЕ
БУРГАС

Дейности във връзка с подпомагане на пенсионерите в различни сфери от живота:
социална, правна и др.; Поддържане на социални контакти, социална интеграция и
жизнен стандарт на пенсионерите

241

Бургас

Сдружение

ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ СВ. НИКОЛАЙ
ЧУДОТВОРЕЦ

Дейности във връзка с подпомагане на пенсионерите в различни сфери от живота:
социална, правна и др.; Поддържане на социални контакти, социална интеграция и
жизнен стандарт на пенсионерите

242

Бургас

Сдружение

ПЕТЛИТЕ

Дейности за подпомагане формулирането и изпълнението на публични политики в
социалната сфера, образование, култура на базата на установени приоритети и
нужди; развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики

243

Бургас

Сдружение

244

Бургас

Сдружение

245

Бургас

Сдружение

246

Бургас

Сдружение

247

Бургас

Сдружение

248

Бургас

Сдружение

249

Бургас

Сдружение

250

Бургас

Сдружение

Култура и съвременно изкуство: Осъществяване, изготвяне, подкрепа, реализиране,
участие и провеждане в/на регионални, национални и международни, културни,
ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ социални и икономически програми и проекти в областта на изкуството, културата и
съвременните визуални изкуства /видео,, фотография, кино, дизайн и др./, изложби и
други форми на съвременното изкуство и др.
ПЛУВЕН КЛУБ БРИЗ ГР. БУРГАС
ПЛУВЕН КЛУБ
ЗАПОЧНИ ДА
ПЛУВАШ

Спорт: съдейства за популяризирането, развитието и утвърждаване на плуването и
плувните спортове

ПЛУВЕН КЛУБ КРИЙД

Спорт: „плуване" или сходни видове спорт

ПЛУВЕН КЛУБ
МАРЛИН БУРГАС
ПЛУВЕН КЛУБ
ЧЕРНОМОРЕЦ

Спорт: насочва, координира дейността по издигане равнището на спорто
майсторство в областта на плувния спорт

Спорт: „плуване" или сходни видове спорт
Спорт: съдейства за утвърждаването на спорта плуване

ПОЛИЕЛЕЙ

Социални дейности: Подпомагане, развиване, подкрепа и съдействие на уязвими
хора и групи от различни възрасти в неравностойно, затруднено или здравословно
недостатъчно пълноценно състояние; работа с рискови и малцинствени групи

ПОТЕНЦИАЛ ХХI

Социални дейности: Подпомагане на социалната интеграция и личностната
реализация; развитие и утвърждаване на духовните ценности, здравеопазването,
образованието, науката, културата, технологиите и физическата култура;
подпомагането на инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи.
Изготвя сравнителни изследвания в областта на правото и правно-емпирични
изследвания; да провокира интереса на студенти и млади учени към изследване на
актуални проблеми на законодателството, да разширява научното сътрудничество с
други научни сдружения, да подпомага държавните органи в създаването на
законови и подзаконови нормативни актове

251

Бургас

Сдружение

ПРАВНА КЛИНИКА БСУ

252

Бургас

Сдружение

ПРЕДАТОРС

253

Бургас

Сдружение

ПРИЗВАНИЕ

254

Бургас

Сдружение

ПРИКАЗНО СЕЛИЩЕ

Социални дейности: Разработва и осъществява програми за сътрудничество и
съвместна дейност с други организации, движения и сдружения с цел подпомагане и
развитие на житейския статус и условията на живот на децата в нераностойно
положение и изграждане на селища за отдих и др.

255

Бургас

Сдружение

ПРИРОДА ЗА
БЪЛГАРИЯ

Дейности свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри
практики свързани с развитието на екологията, гражданското общество,
образованието и културата

256

Бургас

Сдружение

ПРИЯТЕЛИ НА
МОРЕТО БУРГАС

Спорт: Популяризиране и развитие на водни спортове и добри морски практики

257

Бургас

Сдружение

ПРОЕКТЕКА

258

Бургас

Сдружение

ПЪТЯТ КЪМ
ЗДРАВЕТО - БУРГАС
2004

Спорт: организира първенства по МMА / миксирани бойни изкуства, които ще
развива като цяло
Стимулиране активното участие на хора в повишаване на личностното и кариерното
им развитие; стимулиране на обмена на идеи, интелектуални ценности и
сътрудничеството между хора;

формиране на общност на мислещи личности, споделящи ценностите на знанието,
мотивирани да обменят идеи.
Социални дейности: подпомага обединението на хора избрали и избиращи за себи
си здравословен начин на живот, както и онкологично болни и хора от маргинални
групи с нисък социален статус, инвалиди и други с цел подпомагане на тяхното
здравословно състояние .

259

Бургас

Сдружение

РАБОТНИЧЕСКИ КЛУБ
СПОРТ И ЗДРАВЕ
БУРГАС

Спорт

260

Бургас

Сдружение

РАВЕН СТАРТ 2009

Социални дейности: Подпомагането на социално слабите, на инвалидите или
лицата, нуждаещи се от грижи и в частност деца, юноши и младежи с физически и
ментални увреждания и поведенчески проблеми и др.

261

Бургас

Сдружение

РАВНОВЕСИЕ

Социални дейности и образование: Подпомагане формалното и неформалното
образование и квалификация на ромските деца и младежи; Съдействие за укрепване
на етническата толерантност; Подпомагане работата с безработни в региона;
Съдействие на местната власт и при разработването и реализизацията на социални,
културни и образователни проекти

262

Бургас

Сдружение

РАДОСТ НА БРЕГА

Дейности по утвържадване на българската национална идентичност и духовна
култура

263

Бургас

Сдружение

РАЗВИТИЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Екология: Подобряване на качеството на околната среда в Република България и
съдействие опазването на околната среда в регионален и международен мащаб и др.

264

Бургас

Сдружение

РАННА
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА
ДЕЦА В РИСК

Социални и здравни дейности: център за диагностика , лечение, рехабилитация,
психологическа и педагогическа помощ на деца в риск и семейства, осигуряване на
специализирана медицинска грижа за децата със специални нужди-диагностика,
лечение, рехабилитация и кинезетерапия и др.

265

Бургас

Сдружение

РЕГИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
"ДИАБЕТ И
ПРИЯТЕЛИ"

266

Бургас

Сдружение

РЕГИОНАЛНА
ИНИЦИАТИВА ЗА
УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ

Сдружение

РЕГИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ НА
УЧИЛИЩНИТЕ
ПСИХОЛОЗИ И
ПЕДАГОЗИ- БУРГАС

Образование: Популяризиране на необходимостта от налагане на професионалнокомпетентно психолого-педагогическо обслужване на всички звена в системата на
средното образование в България и др.

Социални и здравни дейности: подпомагане на хора от всички възрастови групи с
увредено здраве от захарен диабет и неговите усложнения

267

Бургас

Социални и здравни дейности: подпомагане социално слабите младежи в
неравностойно положение, както и техните семейства; съдействие за подобряване
благосъстоянието на целевата група като създаване на специализирани кабинети по
проблемите на диабета и др
Гражданско общество: Съдействие за развитие на гражданското общество и
активното гражданско участие във формиране на местните политики; отстояване на
демократичните ценности и засилване ролята на гражданския сектор; участие в
оценка на резултатите на регионалните планове за социално, икономическо и
културно развитие и др.
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Бургас

Сдружение

РЕГИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ДИАБЕТНИ ГРИЖИ

269

Бургас

Сдружение

РОДИТЕЛСКИ
АЛИАНС ИГЛИКА

270

Бургас

Сдружение

РОДНА ПЕСЕН
БУРГАС

271

Бургас

Сдружение

РОДОЛЮБЕЦ

272

Бургас

Сдружение

РАЙОННА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ГЛУХИТЕ ГР. БУРГАС

273

Бургас

Сдружение

РЪГБИ КЛУБ "БОТЕВ"

274

Бургас

Сдружение

САМОТНА МАЙКА

275

Бургас

Сдружение

СВЕТИ КИРИЛ
ФИЛОСОФ

276

Бургас

Сдружение

СВЕТОВНА ДЖУ ДЖИЦУ ФЕДЕРАЦИЯ
БЪЛГАРИЯ

Спорт: Подготовка и овладяване на бойното изкуство джу - джицу от деца и
възрастни

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ДЕМОКРАТИЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ - ФАР

Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество, на
образованието, науката, техниката, технологиите, изкуството и културата.
Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация. Защита на
човешките права и на околната среда. Подпомагане на социално слабите,
инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи

277

Бургас

Образование и възпитание: подпомагане реализирането на възпитателнообразователни програми по проблемите на децата; запознаване обществеността с
проблемите на детското заведение и др.
Култура и традиции: Популяризиране постиженията на българското хорово изкуство
в страната и чужбина, включително сред подрастващите; предоставяне възможности
на българския бизнес за инвестиране в конкретни проекти, свързани с изкуството и
културата и др.
Култура и традиции: Опазване на традициите, националната и родова памет и
културно - историческото наследство на местно и национално ниво, както и в
районите извън България,в които живеят компактни маси етническо българско
население
Представяме, отстояваме и защитаваме интересите на слухоувредените хора пред
административните и други организации
Спорт: увеличаване броя на занимаващите се със спорт ръгби и създаване на
условия за постигане на високи спортни резултати
Защита правата и интересите на самотните майки и децата им чрез правна закрила:
Да подпомага на самотни родители в неравностойно социално положение. Да се
грижи за децата им, за тяхното здравословно състояние и повишаване на
образователното и културното им ниво.
Култура и изкуство: Издигане равнището на културата и изкуството в Бургас и
региона, развитие и утвърждаването на духовните ценности;

278

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ
"ОБРАЗОВАНИЕ 21
ВЕК"

Образование, иновации и възпитание

279

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ
“СВ.ИВАН РИЛСКИ”

Социални и здравни дейности: Подпомагане на социалната интеграция на лицата с
увреждания и техните семейства, застъпничество за подобряване условията на
живот и обогатяване на социалните услуги в общността за лицата с увреждания и др.

280

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ ДОЛНО
ЕЗЕРОВО

Представлява жителите на квартал Долно езерово пред държавните и общински
институции във връзка с искания за контрол на чистотата на въздуха, почвата,
водите и околната среда като цяло

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ ЗА
БЪЛГАРО-ГРЪЦКО
ПРИЯТЕЛСТВОПИРГОС

Основни развитието на културните, образователните и други връзки между
Република България и Република Гърция; съхраняване на родовата памет и
предаване на младото поколение езика и културата на Гърция

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ДУХОВНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА БУРГАССВ. ДИМИТЪР
ЧУДОТВОРЕЦ

Култура, етнография, история: дейности по организиране разширяването,
реконструирането и изграждането на нова сграда на храм ,,Света Троица" в
гр.Бургас и развитието му като духовно средище

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЕФЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРИРОДНИТЕ
БОГАТСТВА - АКВА

Екология и опазване на околната среда и биологичното разнообразие, участие в
международни проекти за развитие, свързани с екологията, както и ангажирането на
българската общественост при решаването на екологичните проблеми

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ИЗВЪНСЪДЕБНО
РАЗРЕШАВАНЕ НА
СПОРОВЕ-БУРГАС

Медиация и извънсъдебни спорове

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ОПАЗВАНЕ ЕДНА
ПРИРОДА

Разработване и споделяне на експертни методи за оценка, модели, програми,
проекти и добри практики, свързани с работата на специалистите по опазване на
околната среда, културното наследство и създаване на предпоставки за устойчиво
развитие
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284

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

285

Бургас

Сдружение

286

Бургас

Сдружение

287

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ ЗА
РИБОЛОВЕН
ТУРИЗЪМ
"БЕГЛИКТАШ"
СДРУЖЕНИЕ ЗА
РИБОЛОВЕН
ТУРИЗЪМ
"ПОСЕЙДОН"

288

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ НА
БУРГАСКИТЕ
БОЛНИЦИ

289

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ НА
ИНВАЛИДИТЕ
ЗОРНИЦА

290

Бургас

Сдружение

291

Бургас

Екология и риболовен туризъм и спорт: Развитието и опазване на рибната фауна в
рибарските райони по българското Черноморие с акцент върху района на
Приморско
Екология и риболовен туризъм и спорт: Развитието и опазване на рибната фауна в
рибарските райони по българското Черноморие с акцент върху района на Царево
Здравеопазване: защита правата на пациентите, предотвратяването и намаляване на
рисковете за здравето на гражданите, както и осигуряване на равнопоставеност при
ползването на здравни услуги в лечебни заведения на територията на страната,
представителство, организиране и провеждане на срещи на национално и
международно ниво за поставяне и решаване на проблемите на пациентите и др.
Социални дейности и здравеопазване: съдейства за интегрирането в обществото на
хората в затруднено положение, да съдейства за създаване на оптимална жизнена
среда, да съдейства за подобряване на социалното положение и условията на живот

Екология: работи за опазване и обогатяване биологичното разнообразие; да полага
СДРУЖЕНИЕ НА
целогодишни грижи за опазване на видовото обогатяване и увеличаване на дивеча и
ЛОВЦИТЕ И
рибата; да се грижи за поддържането, развитието и охраната наловната и рибната
РИБОЛОВЦИТЕ ЛЕБЕД
фауна, подпомага ловния и риболовния спорт

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ ОТ
ЮГОИЗТОЧЕН
РЕГИОН

Сдружението Да представлява и защитава общите интереси на общините от
Югоизточен регион; Да допринася за утвърждаването на региона като
административна единица и подпомага децентрализацията на регионално и местно
ниво; Да сътрудничи и посредничи между членовете при подготовката и
разработването на стратегии, планове и програми; Да разработва и осъществява
съвместни проекти и инициативи, допринасящи за устойчивото социалноикономическо и екологично развитие на региона

Спорт: детско-юношеска школа по футбол

Спорт: увеличаване на броя на занимаващите се със спорта карате в стил "кудо";
постигане на високи спортни резултати на трениращите спорта карате в стил "кудо"

292

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ДЕТСКО ЮНОШЕСКА
ШКОЛА
ЧЕРНОМОРЕЦ
БУРГАС

293

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"КУДО-БУРГАС"
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295

296

297

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В Защита на правата на човека: да поддържа високо ниво на делова и професионална
ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА етика и висока нравственост в живота изобщо;да защитава правата на човека и в
СОРОПТИМИСТ
частност да подпомага изявата на жената;да развива приятелство и съзнанието за
ИНТЕРНАЦИОНАЛ единство между членовете и др.
БУРГАС

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ЗА
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗ
НА ДЕЙНОСТ УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО НА
ПМГ АКАД. НИКОЛА
ОБРЕШКОВ

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ С
Социална интеграция и личностно развитие: Изграждане на гражданско общество;
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С Развитието и утвърждаването на духовни ценности; Подпомагането на социално
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗ
слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; Подпомагането за
НА ДЕЙНОСТ "БГ
социалната интеграция и личностната реализация; Подобряване качеството на
МЕДИА ЦЕНТЪР"
живот и др.

Образование

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И
МЕЖДУНАРОДЕН
БИЗНЕС
ИНИЦИАТИВИ

има за цел подобряване на регионалното икономическо развитие, чрез оптимизиране
на възможностите за комуникация между българските и чуждите стопански субекти,
осъществяваща безвъзмездна дейност по оказване съдействие на чуждестранни
дружества и лица за изясняване на правната и инвестиционна среда в България и
подпомагане изграждането на устойчиви взаимоотношения между чужди и местни
икономически единици
Сдружението е регистрирано вобществена полза и има за основна цел да подпомага
и защитава частната инициатива на българските рибари и търговци, да представлява
техните икономически и социални интереси пред държавни органи и други
организации, да осигурява подобрен достъп до правосъдието и демократичните
ценности на Европейския съюз

298

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ МОРСКИ
СГОВОР

299

Бургас

Сдружение

СДРУЖЕНИЕ
"ОБЩЕСТВО ЗА
ДУХОВНИ ИЗЯВИ"

Разширява творческите контакти между представители на различни сфери от
творческата дейност

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ХАНДБАЛЕН КЛУБ
ФРЕГАТА БУРГАС

Спорт: да съдейств за всестранното развитие на спорта хандбал на територията на
Община Бургас
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Бургас

Сдружение

301

Бургас

Сдружение

302
303

Бургас
Бургас

Сдружение
Сдружение

304

Бургас

Сдружение

305

Бургас

Сдружение

306

Бургас

Сдружение

Спорт: да тренира и развива деца и юноши състезатели в тениса, както и деца в
СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС
неравностойно положение, като им се даде възможност да бъдат част от семейството
КЛУБ НИКА - БУРГАС
на спортния клуб
СЕМПЕР ПРИМА
Спорт и развлчение: стрелба
СИНИ БРАТЯ
Спорт и здраве
Дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри
СЛАВЯНИТЕ НА
практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на политиките
САРАФОВО
към руските хора, да извършва развитието и укрепването на културни връзки между
българския и руския народ и др.
СЛАДКОПОЙНА
ЧУЧУЛИГА

Развитие и укрепвмане на духовните ценности и култура сред подрастващите,
подпомагане на даровити дица и защита на техните интереси; подпомагане и
развитие на детското творчество в областта на изкуството

Социални дейности: да работи с деца, младежи и хора в зряла възраст в равностойно
и неравностойно положение, за пълноценен живот в обществото, в което отделните
СЛЪНЦЕ ЗА ВСИЧКИ
личности поемат безусловно отговорност за важността на личностното,
професионално и духовно развитие
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Бургас

Сдружение

СЛЪНЦЕ И ДЕЦА

Да насърчава развитието на даровити деца в областта на науката, изкуството и
културата, чрез изяви на първенства, конкурси, срещи, олимпиади, състезания,
изложби в страната и в чужбина, подопомага създаването, изграждането и
модернизацията на детски арт център /школа/ със свободен достъп, насърчавайки
развитието на талантите на децата в областта на изкуството и културата

308

Бургас

Сдружение

СОЛЕНИ ВЕТРОВЕ

Култура и изкуство: да съдейства за развитието на изкуството във всичките му
проявни форми /музика, литература, театър, кино, изобразително изкуство/ чрез
насърчаване на творческата активност на гражданите

309

Бургас

Сдружение

СОНИ СПЕКТЪР

Образование: обучение базиращо се на съвременни информационни технологии

Социални дейности: Интеграция на лица с увреждания и самотноживеещи стари
хора на територията на Република България; Създаване на подходящи условия,
които да дадат възможност на групи в неравностойно положение- лица с
увреждания, стари хора и др
Екология и образование: развитието на дейности в областта на науката, екологията,
СПЕЛЕОКЛУБ БУРГАСспелеологията, екстремните спортове, туризма, културата, като едновременно
НЕПИАСТ
популяризира идеите си сред младежта.
СПОРТЕН И
Спорт: развитието на физическата култура и спортовете: футбол, футбол на малки
ФУТБОЛЕН КЛУБ
врати, футзал, баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на корт, тенис на маса, плуване,
"СВЕТИ НИКОЛА"
и др.
СПОРТЕН КАРАТЕ
Спорт: развитие на карате киокушинкай и утвърждаване на здравословния начин на
КЛУБ "КИОКУШИН
живот сред младежта и населението като цяло
СПИРИТ"
СПОРТЕН КЛУБ Спорт: развива и популяризира спорта и здравословния начин на живот. Видове
БЕЛИТЕ АКУЛИ
спорт: стрелба с лък,
СПОРТЕН КЛУБ ХУАН Спорт: Тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по
ШУ
ушу, кик бокс и карате
Спорт: съдейства за развитието и популяризирането на стрелковите спортове и в
СПОРТЕН КЛУБ
частност на спортната, динамичната и ловната стрелба, силовите спортове и
"АПОЛО"
фитнеса
СПОРТЕН КЛУБ
Спорт: Тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по
"АТИЛА"
ушу, карате, муай тай и кик бокс като видове спорт
СПОРТЕН КЛУБ
"БАДМИНТОН"
Спорт: работи за развитието и популяризирането на спорта бадминтон
БУРГАС
СПОРТЕН КЛУБ "БЕЙ
Спорт: развитие и популяризиране на спортовете: ушу и сан-да
СИН"
СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР
БУРГАС
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СПОРТЕН КЛУБ
АКУЛИТЕ
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СПОРТЕН КЛУБ
АПОЛОН 05
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СПОРТЕН КЛУБ АЯКС
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СПОРТЕН КЛУБ
БЛУМПАДЕЛ БУРГАС

Спорт: Да развива, утвърждава и популяризира спортовете падел; тенис; плажен
тенис; футволей, футбол, фитнес и други спортни прояв
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СПОРТЕН КЛУБ
БУРГАС

Спорт: обединява усилията на спортистите, спортните деятели, приятели и
любителите на физическите занимания, в името на здравословния начин на живот
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СПОРТЕН КЛУБ
БУРГАС ВОЛЕЙ - 2009

Спорт: издигане равнището на спортното майсторство в областта на волейбола,
създаване на условия за развитие на подрастващото поколение за спортна
реализация
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СПОРТЕН КЛУБ
БУРГАС ДОЖО

Спорт: провежда тренировки и състезания по карате и други видове спорт; да
организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна активност
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СПОРТЕН КЛУБ
БУШИДО БУРГАС
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Спорт: осъществява тренировъчна, състезателна и организационноСПОРТЕН КЛУБ "БЛЯК
административна дейност по хип-хоп танц, брейк танц, танцово шоу, модерен танц,
СТАЙЛ ДЮН"
характерен танц и всички други състезателни танцови стилове
СПОРТЕН КЛУБ
"БОЙНИ СПОРТОВЕБУРГАС"
СПОРТЕН КЛУБ
"МОРСКИ ДРАКОН"
СПОРТЕН КЛУБ
"ЧЕРНО МОРЕ"
БУРГАС
СПОРТЕН КЛУБ
АЕРОБНИ СПОРТОВЕ
АЯКС

Спорт: организира и ръководи дейността по издигане равнището на спортно
майсторство и създаване условия за любителско практикуване и изява в сферата на
бойните изкуства
Спорт: съдества за популяризиране на тениса на маса
Спорт: Развитие на високо спортно майсторство в спорта вдигане на тежести и
масовото му прилагане
Спорт: Развитието и утвърждаването на аеробиката и всички останали изброени
аеробни спортовете
Спорт: плуване, подобряване на здравето и физическото развитие на жителите на
граз Бургас и областта чрез системни занимания на хората от виски възрасти с
физически упражнения и спорт
Спорт: Да популяризира футбола; Да организира школи по футбол за деца и
възрастни
Спорт: насочва , координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на аматьорския и професионален кик - бокс и бокс да
създава условия за развитието на този спорт и други форми за възстновяване на
населението на клубно ниво

Спорт: практикуване на кудо и работа в областта на спорта с хора от всички
възрасти
Спорт: Да развива физическата култура, спорта и туризма; да спомага за
СПОРТЕН КЛУБ ВАЯ - възстановяване и поддържане здравословното състояние и интеграция на незрящите
БУРГАС
лица; да работи съвместно с Българска федерация " Спорт за индвалиди" и други
държавни
Спорт: Изразяват се в развитието на физическата култура, спорта и туризма, да
СПОРТЕН КЛУБ ВАЯ - спомага за възстановяване и поддържане здравословното състояние и интеграция на
БУРГАС 2010
незрящите лица, като за тази Работи съвместно с БФ „Спорт за инвалиди” и др.
държавни, обществени и частни организации

СПОРТЕН КЛУБ
ГЛАДИАТОР
СПОРТЕН КЛУБ
ДЖАВЕЛИН
СПОРТЕН КЛУБ
ЕВРОПУЛ
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СПОРТЕН КЛУБ
ЕКСПЛОЗИВ
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СПОРТЕН КЛУБ
ИКИГАЙ
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СПОРТЕН КЛУБ
ИСПЕРЕЦ
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СПОРТЕН КЛУБ
КАМЕО

342

Бургас

Сдружение

СПОРТЕН КЛУБ
МАРАТОНЕЦ
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СПОРТЕН КЛУБ НА
ГЛУХИТЕ- ГР. БУРГАС
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Спорт: състезатели от клуба вземат участие в редица състезания към различни
стилове и най-вече сътезания по Киокушин карате
Спорт: Развитие и утвърждаване на физическото възпитание в различни видове
спорт: баскетбол, лека атлетика и други сред хората с увреждания
Спорт: привличане и насърчаване на младото поколение да практикува лека
атлетика, тенис на корт, плувни и подводни спортове
Спорт: Да популязира и утвърждава физическата спортна култура и спорта; да
популязира кондиционните тренировки - тренировки, съчетаващи в себе си
елементи от различни видове спорт
Спорт: провеждане на тренировки и състезания
по карате киокушин; поощряване и подпомагане физическата активност на децата и
младежите и организирането им за практикуване на физически упражнения и
спортни дейности
Спорт: да развива и популяризира алпинизма,спортното и скалното катерене; да
възпитава морални ценности, любов към природата и физическата активност и
екологична култура.
Спорт: Развитието и утвърждаването на билярдния спорт в гр.Бургас и областа, като
част от физическата култура
Спорт: възстановяване и развитие на територията на Бургас и Бургаска област на
бягането на средни и дълги разстояния; популяризиране на шосейното бягане сред
подрастващите ученици и младежи
Спорт: Спорт и интеграция в обществото на хора с увреден слух

СПОРТЕН КЛУБ
Спорт: Да развива утвърждава духовните ценности и физическата култура чрез
НЕФТОХИМИК
практикуване на карате и други бойни и защитни изкуства
СПОРТЕН КЛУБ
Спорт: Адаптирана физическа активност и спорт за деца, младежи и възрастни с
ПАРАСПОРТ
увреждания и нарушен здравен статус
СПОРТЕН КЛУБ ПО
Спорт: организира и ръководи тренировъчния процес и състезателната дейност на
„ДЖУДО И САМБО” - всички негови членове, както и привличане и насърчаване на младото поколение за
БУРГАС
практикуването на спортовете джудо и самбо.
СПОРТЕН КЛУБ ПО
Спорт: съдейства за развитието и утвърждаването физическата култура в областта на
АКРОБАТИКА АКРОакробатиката
ДЖЪМП
СПОРТЕН КЛУБ ПО
Спорт: издигане равнището на спортното майсторство и създаване условия за
БОЙНИ ИЗКУСТВА
любителско практикуване и изява в сферата на бойните изкуства
"КЕНШИН"
СПОРТЕН КЛУБ ПО
Спорт: да развива и съдейства за развитието на карате, бокс, кикбокс и други бойни
БОЙНИ ИЗКУСТВА
изкуства
ИНТЕР 92-БУРГАС
СПОРТЕН КЛУБ ПО
БОЙНИ ИЗКУСТВА
Спорт: Подготовка и овладяване на бойните изкуства кендо и джу-джуцу от деца и
ХИКАРИ ДОДЖО възрастни
БУРГАС
СПОРТЕН КЛУБ ПО
Спорт: издигане равнището на спортното майсторство в областта на бокса, за
БОКС "ПОБЕДА
създаване условия за развитие на боксьорите и други форми на спортна реализация
ЧЕРНОМОРЕЦ"
СПОРТЕН КЛУБ ПО
БОКС ЧЕРНОМОРЕЦ
СПОРТЕН КЛУБ ПО
БОРБА - БУРГАС
СПОРТЕН КЛУБ ПО
БОРБА "ПРОДАН
ГАРДЖЕВ"
СПОРТЕН КЛУБ ПО
ВДИГАНЕ НА
ТЕЖЕСТИ - ТИТАН
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СПОРТЕН КЛУБ ПО
ВДИГАНЕ НА
ТЕЖЕСТИ ГЕОРГИ
МАРКОВ - ГР. БУРГАС
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СПОРТЕН КЛУБ ПО
ВОДНА ТОПКА
"НЕПТУН - БУРГАС"
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СПОРТЕН КЛУБ ПО
ВОДНА ТОПКА
ЧЕРНОМОРЕЦ
СПОРТЕН КЛУБ ПО
КАНАДСКА БОРБА
ХЕРКУЛЕС

Спорт: Пропагандиране и развитие на бокса за укрепването на физическото и
психическото здраве на обучаващите се
Спорт: развива класическа и свободна борба
Спорт: Развитие и утвърждаване на физическата култура с всестранното развитие на
борбата на територията на РБългария,
Спорт: да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на вдигане на тежести
Спорт: Осъществяване на общественополезна дейност за популяризирането,
развитието и утвърждаването на спорта вдигане на тежести на територията на
Община Бургас

Спорт: Масовизира и популяризира спорта водна топка, изготвя, осъществява и
обезпечава програми за развитието на този спорт
Спорт: Всестранно развитие на водната топка на територията на Р.България чрез
привличане на обществеността
Спорт: Развитие на канадската борба; увеличаване броя на занимаващите се с
канадска борба, професионално и любителски;
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СПОРТЕН КЛУБ ПО
Спорт: Насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното
КОНЕН СПОРТ
майсторство в областта на конния спорт
ПРИМОРСКО
СПОРТЕН КЛУБ ПО
Спорт:издигане равнището на спортното майсторство в областта на леката атлетика
ЛЕКА АТЛЕТИКА ВАЯ
и да създава условия за развитието па този спор
94
СПОРТЕН КЛУБ ПО
ПЛУВАНЕ МЕТРОПОЛ

Спорт: Съдейства за утвърждаването на спорта плуване

СПОРТЕН КЛУБ ПО
ПОЖАРОПРИЛОЖЕН
СПОРТ - БУРГАС
СПОРТЕН КЛУБ ПО
СИЛОВ ТРИБОЙ СИЛА - БТС
СПОРТЕН КЛУБ ПО
СКОКОВЕ НА БАТУТБУРГАС
СПОРТЕН КЛУБ ПО
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
ОЛИМПИЯ
СПОРТЕН КЛУБ ПО
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
ОЛИМПИЯ 74

Спорт: Популяризиране и развитие на пожароприложния спорт в региона.n
Oрганизиране и координиране в регионален мащаб развитието на пожароприложния
спорт, като провежда състезания по графика на БФППС
Спорт: съдейства за интегрирането и участието на спортния клуб в националните и
международни спортни федерации и спортни организации по спорта " силов трибой
" или сходни видове спорт

СПОРТЕН КЛУБ
САМБО 2003-БУРГАС

Спорт: Развитие и утвърждаване на физическата култура в областта на българския
спорт и в частност на спорта самбо

СПОРТЕН КЛУБ
САМУРАЙ
СПОРТЕН КЛУБ
ТАРГЕТ
СПОРТЕН СЛУБ НА
ГЛУХИТЕ СПОРТ
ТУРИЗЪМ ЗДРАВЕ

Спорт: Развитие, популяризиране и утвърждаване на физическата култура на
гражданите, спорта и конкретно на карате спорта
Спорт: Развитието, популяризирането и утвърждаването на билярда като спорт в
гр.Бургас
Спорт: Подобряване здравето и физическото развитие, подготовка и участие в
спортни състезания, създаване условия за социален туризъм, участие в първенства
на държавния спортен календар
Дейности в грижа за животните: Грижи за бездомните животни (кучета, котки и др.)
чрез настаняването им в приюти, намиране на приемни и постоянни домове;
намаляване броя на бездомните животни; намаляване популацията на бездомни
животни чрез кастрация; лечение и изхранване на бездомни животни; превенция на
жестокото и нехуманно отношение към животните и др.

Спорт: Постигане на високи спортни резултати в областта на спортната акробатика,
скоковете на батут и бънджи скокове
Спорт: да насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на художествената гимнастика

Спорт: Да съдейства за утвърждаването на спорта художествена гимнастика, да дава
възможност за изява на личността
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СЪРЦЕ ЗА
ЖИВОТНИТЕ
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СЪЮЗ НА
ЗАСТРАХОВАНИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

да работи активно за изграждане на гражданско общество; да защитава правата на
гражданите, в качеството им на застраховани - потребители и стимулира у тях
потребителско поведение
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СЪЮЗ НА МОРЯЦИТЕ
ВЕТЕРАНИ-БУРГАС

Обединяване по професионални интереси моряците ветерани на територията на гр.
Бургас, социалното и здравно подпомагане на своите членове, провеждане на
културно просветна дейност

Защитава интересите, правата и достойнството на пенсионерите; на местно и
СЪЮЗ НА
национално ниво, полага грижи за по- добро и по - евтино медицинско , социално и
ПЕНСИОНЕРИТЕ -2004траспортно обслужване на своите членове; работи за културно и духовно
БУРГАС
обогатяване на пенсионерите
ТАЕКУОНДО КЛУБ
Спорт: укрепване на моралните ценности на спортуващите спорта таекуондо
ФОРС-2004
Спорт: Увеличаване броя на занимаващите се със спортните танцови дисциплини и
ТАНЦОВ СПОРТЕН
стилове, развивани от Българската спортна танцова федерация /БСТФ/ и
КЛУБ ФРЕЯ
Международната танцова организация /IDO/ - джаз, степ, брейк, електрик буги, хипхоп, диско, техно и т.н.

375

Бургас

Сдружение

376

Бургас

Сдружение

377

Бургас

Сдружение

378

Бургас

Сдружение

379

Бургас

Сдружение

380

Бургас

Сдружение

381

Бургас

Сдружение

382

Бургас

Сдружение

ТЕНИС КЛУБ АВЕНЮ

383

Бургас

Сдружение

ТЕНИС КЛУБ
АДВАНТИДЖ

ТВОРЧЕСКА МРЕЖА
ЗА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

Култура и изкуство: Опазване на движимото и недвижимо културно наследство на
национално и международно ниво; подпомагане изграждането и възпитанието на
активно гражданско самосъзнание по отношение на културното наследство и др.

ТЕНИС КЛУБ
"АЛБАТРОС"
ТЕНИС КЛУБ
"БУРГАСКА ТЕНИС
ЛИГА ЗА АМАТЬОРИ2003"
ТЕНИС КЛУБ
"ПРИМОРЕЦ"

Спорт: развитие и популяризиране на физическата култура на лицата, чрез
практикуване на спорта тенис - тенис на корт и тенис на маса;
Спорт: насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на тениса и съдаа условия за развието на тениса
Спорт: увеличаване на броя на занимаващите се със спорта тенис, постигане на
високи спортни резултати на трениращите в клуба
Спорт: сдружението има за цел да популяризира и организира обучение и
упражняване на различни видове спорт, приоритетно тенис
Спорт: Развитие на тениса на клубно ниво, издигане равнището на спортното
майсторство в областта на този спорт,

384

Бургас

Сдружение

ТЕНИС КЛУБ БУРГАС

385

Бургас

Сдружение

ТЕНИС КЛУБ
ГАЛАКСИ СПОРТ

386

Бургас

Сдружение

ТЕНИС КЛУБ МТЕНИС

Спорт: Да пропагандира, популяризира и организира обучение и упражняване на
различни видове спорт, приоритетно тенис
Спорт: занимава се с подготовката на любители и професионални тенисисти,
тяхната физическа подготовка, както и подобряване и укрепване на физическото
здраве, повишаване физическата култура на подрастващите, организиране и
провеждане на състезания
Спорт: организация и ръководство на обучителен тренировъчен процес и
състезателната дейност по тенис на всички негови членове

387

Бургас

Сдружение

ТЕНИС КЛУБ
НЕФТОХИМИК

Спорт: Развитието и утвърждаването на спорта тенис, като част от световната
спортна култура, развитие на тениса за постижения в различни възрастови групи

388

Бургас

Сдружение

ТЕНИС КЛУБ ТОМСИ

Спорт: Насочване, координиране дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на тениса и създаване условия за развитието на тениса

389

Бургас

Сдружение

ТЕНИС КЛУБЧЕРНОМОРЕЦ
БУРГАС

390

Бургас

Сдружение

ТЕРРА ПЛЮС

391

Бургас

Сдружение

ТЕРИТОРИАЛНА
СЪЮЗНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА
СЛЕПИТЕ - град Бургас

Работи в полза на хората със зрителни увреждания. Защита на
човешките,гражданските,социалните,икономическите и други права на хората със
зрителни увреждания и интегрирането им в обществото

392

Бургас

Сдружение

ТИЙМ БУРГАС

Спорт и физическо възпитание, работа със хора с увреждания, параолимпиади,
Развитие на баскетбола в следните дисциплини - стандартен баскетбол, 3x3,
баскетбол на инвалидни колички и баскетбол за ветерани;

393

Бургас

Сдружение

ТРАКИЙСКО
ДРУЖЕСТВО "ЕКЗАРХ
АНТИМ I"

История, култура - тракийско културно наследство

394

Бургас

Сдружение

ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО
АКАДЕМИК

Туризъм и развлечения: създаване на условия за упражняване на активен отдих сред
природата, ориентиране, спелеология скално катерене, алпинизъм, за привличане на
академичната младеж към тези дейности през свободното време;

395

Бургас

Сдружение

396

Бургас

Сдружение

397

Бургас

Сдружение

УНИОН БУРГАС

398

Бургас

Сдружение

УОРИЪР-БУРГАС

399

Бургас

Сдружение

УОТЪР ХЕЛП

ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО АЛЕН
МАК
УИНДСЪРФ КЛУББУРГАС

Спорт: грижи се за физическото и духовно развитие на гражданите чрез развиване
на спортна и културна дейност: развива тенис спорта и други дейности, свързани със
спорта
Обединяване на общности чрез фестивали, концерти, изложби, пленери и др. форми;
дейности за опазване и популяризиране на градската среда, културни обекти и
природни забележителности; и др.

Туризъм и развлечения: Организира зелени училища, бели училища, екскурзионни
летувания
Спорт: Развитие и популяризиране на уиндсърфа като традиционен в гр. Бургас
спорт
Спорт: Да съдейства за развитието на физическото възпитание на подрастващото
поколение и развитието на футболния спорт в ре гиона
Спорт: Развиване и практикуване на кикбокс, бокс, самбо, джудо, граплинг, кудо,
муай-тай, джу-джитцу, карате, санда, мма
Екология, развитие на туристически дейности в условията на опазване на околната
среда
Екология: Изграждане на система за управление на отпадъците на територията на
регион Бургас, осигуряваща опазване на околната среда и предотвратяване на риска
за човешкото здраве.
осигурява условия и възможности за развитие и реализация на деца и младежи, чрез
подпомагане на образователните им потребности, независимо от тяхното социално
положение, произход и природни дадености

400

Бургас

Сдружение

УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ РЕГИОН БУРГАС

401

Бургас

Сдружение

УСМИВКА

402

Бургас

Сдружение

УСПЕШНИ РОДИТЕЛИ

Образование и възпитание: Обучение в областта на човешките взаимоотношения за
родители, учители, младежи и деца по метода "Гордън"

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПЕТКО РОСЕН ПРИ
СОУ ПЕТКО РОСЕН ГР. БУРГАС

Образование: Подпомагане на учебно - възпитателния процес, стопанското и
материалното осигуряване на училището

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО АНТОН
СТРАШИМИРОВ
УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
"КОЛЕДАРЧЕ"

Образование и възпитание: Развитието и утвърждаваенето на духовните ценности,
гражданското общество, образованието, науката, културата или физическата
култура; осъществяване на инициативи и програми , свързани с подпомагане
развитието на учебния процес и др.
Образование и възпитание: Подпомагане развитието на обучението и възпитанието
в ОДЗ – 11 “Коледарче”, осъществяване на програми в областта на образованието,
науката, изкуството, социалната дейност и др.

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

Образование и възпитание: поддръжката и обогатяването на материалната база и
подпомагането на възпитателно-образователния процес и др.

403

Бургас

404

Бургас

Сдружение

405

Бургас

Сдружение

406

Бургас

Сдружение

407

408

409

410

411

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ДЕЛФИН

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ГИМНАЗИЯ С
ПРЕПОДАВНЕ НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ГЕО МИЛЕВ

Подпомагане развитието и материаллното осигуряване на ОДЗ №9"делфин" гр.Бургас, общ.Бургас, Осъществяване на инициативи и програми , свързани с
подпомогане развитието на учебно възпитателната

Образование: подпомагане развитието на образованието в Гимназия с преподаване
на английски език „Гео Милев” – Бургас, в съответствие с най-добрите стандарти и
практики

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
Образование и възпитание: Да подпомага развитието на обучението и възпитанието
КЪМ НАЧАЛНО
на учениците в НБУ „М.Лъкатник" -Бургас в областта на изкуството и ранното
БАЗОВО УЧИЛИЩЕ
изучаване на чужди езици
"МИХАИЛ
ЛЪКАТНИК" - БУРГАС

Сдружение

УЧИЛИЩНО
Образование и възпитание: ОДК е извънучилищно обслужващо звено в системата на
НАСТОЯТЕЛСТВО
образованието с общинско финансиране. В него се осъществява специфичен учебноКЪМ ОБЩИНСКИ
възпитателен процес, с деца от 6 до 18 години в три основни направления: "НаучноДЕТСКИ КОМПЛЕКС познавателно", "Художествено-творческо" и "Спортно".
БУРГАС

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
ТРАНСПОРТ

Образование и възпитание: Развитие и утвърждаване на духовните ценности,
образованието, културата и техниката; подпомагане на професионална гимназия по
транспорт "Н.Й.Вапцаров" по отношение на на учебно-възпитателния процес

412

Бургас

Сдружение

УЧИЛИЩНО
Образование и възпитание: Подпомагане на възпитателния и образователния процес
НАСТОЯТЕЛСТВО НА
в училището; Ефективно стопанисване на училищните имот; Осигураване на
ПОМОЩНО
материални и финансови средства за училището; Изготвяне на програми с учебноУЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ
възпитателна насоченост
ПАИСИЙ"ГР.БУРГАС

413

Бургас

Сдружение

УЧИЛИЩНО
Образование и възпитание: Обединяване усилията на родителската общност и друга
НАСТОЯТЕЛСТВО НА общественост с тези на държавните и общински органи за подпомагане развитието
СОУ Д.ДЕБЕЛЯНОВ
на учебното дело в училището.

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
НАЙДЕН ГЕРОВ ПРИ
ОУ НАЙДЕН ГЕРОВ

Образование и възпитание: Обединяване усилията на обществеността с тези на
държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за
подпомагане развитието на учебно-образователния процес

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ГИМНАЗИЯ С
ПРЕПОДАВАНЕ НА
НЕМСКИ ЕЗИК (ГПНЕ)
'"ГЬОТЕ"-ГР.БУРГАС

Образование и възпитание

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ОДЗ 1- МОРСКА
ЗВЕЗДА

Подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното
осигуряване на детската градина.

414

415

416

417

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
Образование и възпитание: Обединяване усилията на учителите, родителите,
ПРИ ОСНОВНО
обществеността, държавни и общински органи и други организациии за
УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО
подпомагане развитието на учебното и възпитателното дело в ОУ "П.К.Яворов" - гр.
КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ" Бургас
ГР.БУРГАС

418

Бургас

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
Образование и възпитание: да подпомага учебно-възпитателния процес, стопанското
ПРИ ОУ "ХРИСТО
и материално осигуряване на училището
БОТЕВ" КВ. ДОЛНО
ЕЗЕРОВО ГР. БУРГАС

419

Бургас

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
Образование и възпитание: Да утвърждава училищна политика развиваща формите
ПРИ ОУ ПЕТКО РАЧЕВ на гражданската инициатива, гарантираща стабилността и напредъка на училището
СЛАВЕЙКОВ

420

421

422

423

424

425

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
ГЕОРГИ КОНДОЛОВ ГР. БУРГАС

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
Образование и възпитание: Обединяване на усилията на родителската и друга
ПРОФЕСИОНАЛНА
общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически
ГИМНАЗИЯ ПО
и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело; подпомагане на
МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХ
учебно-възпитателния процес, стопанско и материално осигуряване на училището
НИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА,
ГР.БУРГАС

Образование и възпитание: Подпомагане учебно-възпитателния процес и
материалното осигуряване на Професионална гимназия по дървообработване

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ СОУ ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН
ПРЕСЛАВСКИ БУРГАС

Образование и възпитание: Обсъждане на предложения до съответните органи или
за решаването на текущи проблеми на училището, съдействие за осигуряване на
допълнителни финансови и материални средства, подпомагане изграждането и
поддържането на материално-техническа база на училището

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА
ДЕТСКА ГРАДИНА
ЗВЕЗДИЦА ГР. БУРГАС

Образование и възпитание:Подпомага създаването на условия за изграждане на
иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно
възпитани на всички деца; участие в решаването на текущи проблеми на детската
градина

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
РОДНИ ЗВУЦИ ПРИ
СМУ
ПРОФ.П.ВЛАДИГЕРОВ

Образование и възпитание: дейност в обществена полза, изразяваща се в особени
грижи за откриването и обучаването на млади таланти, поощрявайки техните
стремежи за изява и усъвършенстване чрез морални и материални стимули

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
СВЕТИ КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ ПРИ ОУ "
СВЕТИ КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"

Образование и възпитание: подпомагане на социалната интеграция и закрилата на
децата, насърчаване развитието и утвърждаването на техните духовни ценности

Образование и възпитание: утвърждаване на училищната политика, гарантираща
напредъка и стабилността на училището; обединява усилията на родителската и
друга общественост с тази на държавните и общински органи и организации,
физически и юридически лица за подпомагане на учебното дело

426

Бургас

Сдружение

УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО
ТЪРГОВСКА
ГИМНАЗИЯ ГРАД
БУРГАС

427

Бургас

Сдружение

УЧИТЕЛ-21 ВЕК

Образование и възпитание: способства за използване на педагогическите
постижения и методите на педагогическата наука и професионална практика в
обществения живот и утвърждаването на хуманизма и демократичните ценности
при решаване на задачите на устойчивото развитие на човека и др.

428

Бургас

Сдружение

ФЕХТОВАЛЕН КЛУБ
КОРСАР

Спорт и физическо възпитание:преимуществено ще развива спортовете модерен
петобой и фехтовка

429

Бургас

Сдружение

ФК СВЕТИ НИКОЛА

Спорт и физическо възпитание: развитието на физическата култура и спортовете:
футбол, футбол на малки врати, футзал, баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на корт,
тенис на маса, плуване, борба, бокс, автомобилизъм и мотоциклетизъм, бойни
спортове, колоездене, спортна стрелба, бодибилдинг и др

430

Бургас

Сдружение

ФК ЧЕРНОМОРЕЦ 1919

431

Бургас

Сдружение

432

Бургас

Сдружение

433

Бургас

Сдружение

434

Бургас

Сдружение

Спорт и физическо възпитание: Да съдейства за всестранното развитие на спорта
футбол чрез привличане на обществеността
Култура и традиции: Подпомагане развитието на обучението и възпитанието на
ФОЛК АРТ
децата и приобщаването им към автентичния български фолклор; популяризиране
ОБЩЕСТВО
постиженията на българското хорово изкуство в страната и чужбина, включително
сред подрастващите и др.
ФУТБОЛЕН КЛУБ
Спорт и физическо възпитание: Да популяризира футбола; Да организира школи по
БУРГАС СПОРТ
футбол за деца и възрастни
Спорт и физическо възпитание: Да развива футбола и футболната култура в
ФУТБОЛЕН КЛУБ
България и увеличава броя на занимаващи се с футбол - професионално и
ЗВЕЗДЕНБУРГ
любителски лица
Спорт и физическо възпитание:Масовизиране и популяризиране на футболната игра
ФУТБОЛЕН КЛУБ
сред населението на Република България и Европейския съюз чрез привличане на
ЛОКОМОТИВ БУРГАС
обществеността

435

Бургас

Сдружение

ФУТБОЛЕН КЛУБ
МИНЬОР-РУДНИК

Спорт и физическо възпитание: Да съдейства за развитието на физическото
възпитание на подрастващото поколение и развитието на футболния спорт в региона

436

Бургас

Сдружение

ФУТБОЛЕН КЛУБ
НЕФТОХИМИК 1962

Спорт и физическо възпитание: съдействие за развитието и утвърждаването на
духовните ценности, гражданско общество, здравеопазването, образованието и
физическата култура в областта на спорта-футбол

437

Бургас

Сдружение

ФУТБОЛЕН КЛУБ
НЕФТОХИМИК
БУРГАС 1962

438

Бургас

Сдружение

ФУТБОЛЕН КЛУБ
ОЛИМПИК

439

Бургас

Сдружение

ФУТБОЛЕН КЛУБ
РЕАЛ ЮНАЙТЕД

Спорт и физическо възпитание: Да координира и насочва дейността по издигане
равнището на спортното майсторство в областта на футбола и да го популяризира
сред населението на Република България
Спорт и физическо възпитание: Повишаване на физическата култура на
подрастващото поколение и възпитание в него на духовни и естетически
ценности,развитие и утвърйдаване на футбола
Спорт и физическо възпитание: Да съдейства за всестранното развитие на спорта
футбол на територията на Община Бургас

440

Бургас

Сдружение

ФУТБОЛЕН КЛУБ
СПАРТА

Спорт и физическо възпитание: .да съдейства за развитието на физическото
възпитание на подрастващото поколение и развитието на футболния спорт в региона

441

Бургас

Сдружение

ФУТБОЛЕН КЛУБ
УЪРДС БУРГАС

Спорт и физическо възпитание: Да пропагандира, популяризира и организира
обучение и упражняване на футбола и футболната култура в България

442

Бургас

Сдружение

443

Бургас

Сдружение

ХАНДБАЛЕН КЛУБ
"ЧЕРНОМОРЕЦ"БУРГАС

Основната цел на сдружението е осъещствяването на обществено полезна дейност
чрез всестранното развитие на спорта хадбал на територията на Община Бугас

444

Бургас

Сдружение

ХАМАЛОГИКА

създаване на творческа среда и сплотена общност за търсещи хора и да ги
подкрепяме, като им даваме знания, умения и поле за реализиране на техните идеи.
Споделено пространство, където освен да се докоснеш до изкуство, научаваш нещо
за света, запознаваш се с интересни хора или помагаш на добри каузи..

445

Бургас

Сдружение

ХК БУРГАС 93

Спорт и физическо възпитание: осъществяване на обществено полезна дейност с
всестранното развитие на хандбала на територията на Община Бургас

446

Бургас

Сдружение

ХОРИЗОНТИ

447

Бургас

Сдружение

ХРИСТИЯНСКИ
ЖЕНСКИ СЪЮЗ "
САМАРЯНКА "

Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество,
здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или
физическата култура;
Спорт: Увеличаване броя на занимаващите се с Айкидо и създаване на условия за
постигане на високи технически резултати на национално и международно ниво,
като съдейства за утвърждаването и развитието на Айкидо сред всички възрастови
групи

ХАНДБАЛЕН КЛУБ Спорт и физическо възпитание: работи за развитието и популяризирането на спорта
"АЛБАТРОС БУРГАС"
ханбал

448

Бургас

Сдружение

ЦЕНТЪР ЗА
ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНДОВЕ И
ПРОГРАМИ

449

Бургас

Сдружение

ЦЕНТРАЛЕН АЙКИДО
КЛУБ ФЕНИКС
БУРГАС

450

451

Бургас

Бургас

Сдружение

да работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности и добрите
практики в развитието на гражданското общество; създаване на по-добра среда за
взаимодействие на гражданските организации и институциите на местно и
национално ниво
религиозно просветна дейност запознаване на жени от различни социални и
етнически групи с ценностите на християнството като религия; благотворителна
дейност насочена към социално слаби семейства, самотни майки вдовици и сираци
както и социални домове;

ЦЕНТЪР ЗА
Участва и подпомага развитието на изследователската работа в областта на
ЕМОЦИОНАЛНИ,
социалните дейности, популяризира идеята за отношенията между половете
ПСИХО- СОЦИАЛНИ /джендър отношения/ на територията на град Бургас, областта и страната; привлича,
ИЗСЛЕДВАНИЯ И
обучава, подпомага и консултира индивиди и групи за отношенията между половете,
ТЕРАПИЯ
етносите и поколенията

Сдружение

ЦЕНТЪР ЗА
ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ
"ЗЛАТЕН КЛЮЧ"

Социални и обучителни дейности: развитие и утвърждаване на духовните ценности
и подпомагане на личностното развитие и реализация на деца и възрастни; да
защитава правата на децата в неравностойно социално положение; да защитава и
подпомага социално слабите, инвалидите и всички лица, нуждаещи се от грижа

ЦЕНТЪР ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И
ИНОВАЦИИ

Работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите
практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата,
физическата култура, информационните технологии; подпомага личностната
реализация и изява на хора, социалната интеграция и изява на различните социални
групи от хора в обществото;

452

Бургас

Сдружение

453

Бургас

Сдружение

454

Бургас

Сдружение

Изготвя сравнителни изследвания в областта на пхравото и правно - емпирични
изследвания, да провокира интереса на студенти и млади учени към изследване на
актуални проблеми на законодателството, да разширява научното кътрудничество с
други научни сдружения и др.
Подобряване на сексуалната култура и репродуктивно здраве на българските
ЦЕНТЪР ЗА
граждани от всички възрасти и етноси. Превенция на полово предавани инфекции
СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (ППИ), ХИВ/СПИН, сексуално насилие, наркомании, вкл. тютюнопушене, трафик на
деца и жени
ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

455

456

457

458

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Сдружение

Да постигне развито и демократично гражданско общество,интегриране на България
ЦЕНТЪР ЗА
към европейските структури и ценности,свобода на словото; сътрудничество между
СОЦИАЛНО И
местната и централна власт от една страна и медиите от друга; популяризиране на
МЕДИЙНО РАЗВИТИЕ
българските постижения в материалната и духовна култура; създаване на
необходима среда за развитие на независими медии и др.

Сдружение

съдейства за предоставяне социалните услуги насочени към създаването на по-добри
условия и възможности подпомаганите лица да могат пълноценно да участват в
ЦЕНТЪР ЗА
социалния живот, оказване на съдействие на нуждаещите се лица и разширяване на
СОЦИАЛНО
техните възможности за водене на самостоятелен живот, да съдейства за създаване
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
на условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с
предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и
рехабилитационните потребности,

Сдружение

ЦЕНТЪР ЗА
УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ "КОМПАС"

Сдружение

Повишаване квалификацията на безработни лица и тяхното обучение по
предприемечство , което ще им даде възможност за повишаване своята
ЦЕНТЪР ПО
професионална компетентенция , да бъдат по - адаптивни на пазара на труда и по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО сигурни за стартирането на свои собствен бизнес, насърчаване придобиването на
знания и умения за развитие на предприемачеството, стимулиране на целевите
групи за стартиране на собствен бизнес

459

Бургас

Сдружение

460

Бургас

Сдружение

461

Бургас

ЦЕННОСТИ

Сдружение

ЧЕРНОМОРСКИ
ИНСТИТУТ

Бургас

Сдружение

463

Бургас

Сдружение

464

Бургас

Сдружение

ЧЕРНОМОРСКИ
ПЛАЖЕН СПОРТЕН
КЛУБ БУРГАС
ЧЕРНОМОРСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ
АЛИАНС

465

Бургас

Сдружение

ЧЕРНОМОРСКИ
ЦЕНТЪР ЗА
ЕКОЛОГИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ И
ОБРАЗОВАНИЕ - клон
Бургас

466

Бургас

Сдружение

ШАХМАТЕН КЛУБ
БУРГАС 64

467

Бургас

Сдружение

Развитие на регионална икономика, насърчаване на малкия и среден бизнес в Бургас
и региона и връзките му с национални и международни партньори; провеждане на
специализиране курсове и програми за обучение с насоченост към повишаване
нивото на бизнес познанията, управленческите умения на производителите и
предприемачите; организация на международни бизнес консултации чрез семинари
и конференции, привличане на чуждестранни инвестиции в България;
популяризиране и насърчаване на обществен интерес към непознати страни на
мулти-културната Европа, включително и по отношението на Келтската култура;
подпомагане младежите в Бургас и региона за тяхното личностно, образователно и
културно и професионално развитие

Създаване и тестване на иновативни практики и подходи за общностно развитие;
ЧАР - ЧЕРНОМОРСКА
изграждане на широко интегрирано между секторно партньорство с местната власт,
АСОЦИАЦИЯ ЗА
бизнеса, НПО и медиите; създаване на среда за общуване, обмен на идеи и опит на
РАЗВИТИЕ - БУРГАС
институциите и организациите и изграждане на партньорства между тях
ЧЕРНОМОРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
ЖЕНИТЕ

462

Да подпомага и насърчава по всякакъв позволен от закона начин устойчивото
обществено, икономическо и културно развитие на Бургаска област, както и на
регионите в страната, където има свои клонове; да съдейства за защита на
гражданските права, на човешкото здраве и сигурност, на икономическото и
социалното благосъстояние на личността; да провежда регионална политика за
насърчаване развитието на малките и средни предприятия и фирми

съхраняване на българските традиции и морални ценности, засилване на женското
присъствие при решаването на актуални проблеми на обществото; укрепване на
самочувствието, достойнството и авторитета на българката и всестранно
подпомагане на усилията й за утвърждаване на националните добродетели в
семйството и обществото
Култура и традиции: Изследване на културата в Черноморския ареал и
интелектуалното взаимодействие; изследване и създаване на междукултурни
коридори и културноисторическо наследство, културно взаимодействие, миграция
на хора; изследване на биоразнообразието на Черно море и отражението върху
традициите и културното наследство
Спорт и физическо възпитание: Разработване и реализиране на програми за
развитието на спорта тенис на корт, неговата разновидност плажен тенис и
най-популярните плажни спортове.
Туризъм и развлечения: Устойчиво рарвитие и популяризиране на туризма на
територията на действие на Сдружението
Събиране и даване гласност на информация за проблемите на околната среда в
черноморския регион, повишаване на екологичната култура, екологичното
образование и гражданското съзнание на населението в черноморския регион,
развиване на практики и механизми и практики за застъпничество и лобиране пред
властите, бизнеса и други институции, участващи в процеса на вземане на решения,
които засягат Черно море и устойчивото развитие на черноморския регион
Спорт: Да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното
майсторство в областта на Шахматния спорт и да създава условия за развитието на
Шахмата

ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ
Участва в осъществяването на националната политика за развитие на лозарството и
РЕГИОНАЛНА
винарството и лозаро - винарските райони в страната; участва в разработването на
ЛОЗАРО- ВИНАРСКА
проекти на нормативни актове, свързани с лозаро - винарския сектор
КАМАРА

468

Бургас

Сдружение

ЮРИСТИ БЕЗ
ГРАНИЦИ-БСУ

469

Бургас

Сдружение

ЯХТ КЛУБ
ЧЕРНОМОРЕЦ
БУРГАС

470

Бургас

Сдружение

ЯХТ КЛУБ “ПОРТ
БУРГАС”

471

Бургас

Сдружение

ЕНОРИЙСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
КАРИТАС - Бургас

472

Бургас

Фондация

АПОРТ

473

474

475

476

477

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Обединяване на всички практикуващи юристи,завършили Бургаския свободен
университет,подпомагане на изявени студенти по време на тяхното обучение в
Центъра по юридически науки към БСУ и при реализацията им след завършване на
образованието,
Спорт: Обединява усилията на всички членове на сдружението и привърженици на
ветроходството, региона и страната, за укрепване , развитие и издигане престижа на
бургаското ветроходство сред обществеността в региона,страната и чужбина
Спорт: Развива морски спорт и туризъм с ветроходни яхти и други плавателни
съдове, с цел създаване на условия за развитие и утвърждаване на духовните
ценности и физическата култура.
Енорийската организация Каритас Бургас е основана през 2006, като неформална
доброволческа група, която е неразделна част от Каритас София. Работата им е
насочена приоритетно към подкрепа на бездомните
Създаване на републикански център за професионална и обща дресура на животни
(предимно кучета - асистенти и терапевти) и обучение на нуждаещи се хора (хора с
вродени или придобити физически ментални увреждания) за живот и работа с
обучените животни

Фондация

АСТИКА

Социални дейности и услуги; административно, правни и информационни дейности;
рекламна и издателска дейност; медиация; управление на фондове и проекти;
социологически проучвания и анализи; експертиза; обучение и оказване на
техническа и консултантска помощ на публични органи, граждани и организации.
Подпомагане на сътрудничеството между териториалните общности и власти в
областите: регионалното развитие, социално и икономическо сближаване,
осигуряване на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и
развитие на гражданското общество

Фондация

БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ
ОТ ВАЛЯ

Безопастност на пътя: Намаляване на предпоставките и броя на пътнотранспортни
произшествия с пешеходци, предприемане на инициативи за повишаване на
културата на гражданите - водачи на ППС и пешеходци, формиране и утвърждаване
на силно и действено обществено мнение за осигуряване безопасност на
участниците в движението

Фондация

БОЙЧО БРЪНЗОВ
СТАНИ ПО- ДОБЪР

Спорт и физическо възпитание: Да осигури развитие и утвърждаване на духовните
ценности сред младите хора в гр. Бургас и региона сред треньори, специалисти,
деятели, ръководители и любители в областта на баскетбола на любителско и
спортно ниво; да подпомага развитието на физическата култура и др.

БРА - МАН

Повишаване здравната култура и качеството на живот на населението;
опуляризиране на способите за себепознание, здравословен живот, емоционална
интелигентност, социална компетентност, Подкрепа и съдействие за развитието на
работещи и продуктивни взаимоотношения между местните власти, гражданското
общество, бизнеса и централните власти. и др.

БУРГАСКИ
ОБЩЕСТВЕН ФОНД

Бургаският Обществен фонд е институция на общността на гр. Бургас, чиято цел е да
привлича, обединява и управлява благотворителни активи за настоящо и
дългосрочно благо на хората чрез подпомагане на граждански инициативи за:
социално–икономическо развитие в Югоизточен планов район; защита на
човешките права, социална защита, социална интеграция и личностна реализация и
др.

Фондация

Фондация

478

Бургас

Фондация

БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА
НИ

Социални дейности и обучение: Подобряване на психичното, физическото здраве и
образованието на обществото; подпомагане на деца и семейства, нуждаещи се от
подкрепа; формиране и развитие на социални качества в децата, превенция и борба
с агресията у децата; защита на гражданските и човешките права на деца и
семействата им в затруднено положение и др.

479

Бургас

Фондация

БЪЛГАРИЯ - СТРАНА
НА СЪКРОВИЩА

Култура, традиции, наследство: Осмисляне, документиране, въздигане и споделяне
със света на най-ценното от духовното, културно и природно наследство на
България. Създаване на Българска визуална енциклопедия чрез средствата на
Интернет и мултимедия, която да се използва и в системата на образованието.

Фондация

БЪЛГАРСКА ПАМЕТ БРАТЯ ДИНЕВИ

Култура, традиции, наследство: Съхраняване, развитие и популяризиране на
духовните ценности и добродетели на българския народ; поддържане, опазване,
възстановяване и изграждане на нови паметници и паметни знаци, свързани с
героичното минало на българския народ и бойната слава на българското войство;
проучване и популяризиране на българската история, българското културноисторическо наследство, българските традиции, добродетели и обичаи

Фондация

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР
ЗА ОБУЧЕНИЕ И
ИНОВАЦИИ

Обучение и професионално развитие: Създаване на центрове за обучение и
образователни модули за превантивна и практическа работа за усъвършенстване на
професионалния опит на завършващи студенти и талантливи личности в
индустриалната сфера; Подпомагане на индустриалното развитие и икономическия
растеж на България и Евросъюза; Подпомагане осъществяването на проекти за
културен и исторически туризъм
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Бургас

Бургас

482

Бургас

Фондация

БЪЛГАРСКО
ЧЕРНОМОРСКО
КРАЙБРЕЖИЕ

Еколигия, спорт и физическо възпитание: защита и опазване на местообитанията и
биоразнообразието на видовете в Черно море; развитие и утвърждаване на
физическата култура и водните спортове.
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Бургас

Фондация

ВИДЕЛЕЙ

Култура, традиции, духовно и личностно израстване: Подпомагане израстването в
духовно и нравствено - морално отношение на гражданите; разпространение
достиженията на националната, европейска и световна култура, популяризиране на
исторически забележителности, паметници, традиции,занаяти и др

484

Бургас

Фондация

ВИРТУС АРТС

Социална дейност: Всестранна финансова поддръжка на болни деца, деца сираци и
деца, останали без родителска грижа; финансова поддръжка на организации и
учреждения , грижещи се за болни деца, деца сираци и деца, останали без
родителска грижа; оказване на съдействие за социалната адаптация и др.

Фондация

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА
БЛАГОТВОРИТЕЛНИ
ИНИЦИАТИВИ

Дейности свързани с развитие на информационни, иновационни и нано технологии
за подобряване живота в обществото, неговото развитие и
прогрес; спонсорска и меценатска помощ на организации и частни лица,
разработващи нови продукти, изобретения и програми, ноу-хау, в сферата на
икономиката, екологията, информатиката, фармацевтиката, информационните
технологии (IT), научно-изследователска дейност и др.

Фондация

ЕВРОПЕЙСКО
БЪДЕЩЕ ЗА БУРГАС И
РЕГИОНА

Създаване на условия за увеличаване на регионалната конкурентокпособност; за
постигане на динамично развитие на регионите при намаляване на регионалните
различия, повишавне потенциала на човешките ресурси, равнището на заетостта,
доходите и социалната интеграция, повишаване качеството на жизнената среда и
намаляване на вътрешнорегионалните различия, териториално развитие и
сътрудничество

ЕЙНДЖЪЛС

Социални дейности: подпомага материално и духовно хора в затруднено
положение; да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни ии
духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално
положение, в частност на сираци, възрастни, инвалиди и хора с ментални
увреждания; да подпомага обучението на деца и младежи и др.

ЕКИП, клон Бургас

Фондацията е регистрирана в София, като има дейностващ клон в Бургас, дейности
на Фондацията: подпомагане на реформите в социалната сфера на национално и
местно ниво; подпомагане управлението и функционирането на социални услуги в
общността; подпомагане реформите в системата на предучилищното и училищното
образование чрез обучение и консултиране на педагогически екипи, родителски
групи, местни власти и специалисти; предоставяне на техническа помощ и развитие
на инициативи за изграждането на местен капацитет и стратегии за подобряване на
социалните и образователни политики в общността.
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Бургас
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Бургас

Фондация

Фондация
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Бургас

Фондация

ЗА ДЕЦАТА

Разработването и реализирането на местни, регионални и национални проекти и
програми, адресирани към децата и младежите; създаване на условия за личностна,
социална и професионална реализация на младите хора; насърчаване на
обществената ангажираност на младежите и да стимулира тяхното гражданско
участие и др.

490

Бургас

Фондация

ИНСТИТУТ ЗА
ПРАВНИ АНАЛИЗИ И
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Правна подкрепа, анализи и изследвания в областта на правото и др.

КЛАДАРА

Да подпомага разработването и развитието на стратегически планове за
икономическото развитие на Айтос, Бургас, Камено, Кабнобат, Малко Търново,
Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево, да
подпомага разкриването на пречките за икономическо развитие на региона, както и
на възможности за икономическото развитие и да съдейства за осведомяването на
представители на публичния и частния сектор за такива пречки и възможности

Фондация

КРОКУС

Насърчаване толерантността и солидарността в обществото, защита на човешките и
граждански права, и прилагане на принципа на равно третиране на всички лица без
оглед на тяхната сексуална ориентация. Насърчаване на политиките за равни права и
равни възможности, и преодоляване на негативните стереотипити за лицата с
различна сексуална ориентация и др.

Фондация

МЛАДЕЖКА
ИНФОРМАЦИОННА
МРЕЖА

Насърчаване, подпомагане и защита на интересите на младите хора в областта на
образованието и професионалната им реализация; събиране и предоставяне на
информация за университети в България и чужбина, начините и условията за
отпускане на стипендии, кредити, друга финансова помощ, както и осъществяване
на проекти в тази насока и др.

Фондация

Предоставяне на социална, образователна, професионална и друга подкрепа на
ОБЛАСТЕН РОМСКИ представителите на малцинствените етноси, проучване и оценка на икономическия
СЪЮЗ
потенциал на Бургаска област и възможностите за развитие на живеещите в нея лица
от малцинствените етноси и др.
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Бургас
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Бургас

Фондация

Да насърчава сътрудничеството между гражданите, местната власт, нестопанските
организации и бизнеса за устойчиво местно развитие; да насърчава
благотворителността и дарителството; да обединява ресурси (материални,
финансови и човешки) и да създава междусекторни партньорства за решаване на
местни проблеми и др.
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Бургас

Фондация

ОБЩЕСТВЕН
ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
ПИРГОС

496

Бургас

Фондация

ОБЩЕСТВЕН
ДАРИТЕЛСКИ ФОНДОБЛАСТ БУРГАС

Подпомага развитието на общността и утвърждава гражданското обшество в област
Бургас; да насърчава сътрудничеството между гражданите, местната власт,
нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие; да насърчават
благотворителността и дарителството и др.

Фондация

ПОДКРЕПА,
ОТГОВОРНОСТ,
ПРОАКТИВНОСТ,
ИЗБОР

Подпомагане на социалната интеграция и личностното развитие и реализация;
защита на човешките права и на околната среда; подпомагане на млади таланти,
социално слаби, инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи; хуманитарна помощ при
природни бедствия и аварии

ПОМОЩ НАВРЕМЕ

Подпомагане на подрастващи и младежи чрез насърчаване на социалната им
интеграция и личностна реализация; да помага на подрастващи и младежи за
успешно адаптиране в прехода от училищна и университетска среда към житейска и
професионална действителност; подпомагане на талантливи, предприемчиви и
инициативни деца, чиито родители са в ниски социални слоеве на обществото или
са лишени от финансова възможност за да участват в житейското начало на
собствените си деца
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Бургас

Фондация
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Бургас

Фондация

Защита правата на животните, изграждане и утвърждаване на общочовешките
ПРИЯТЕЛИ НА
принципи за хуманно отношение към животните и на духовни ценности като цяло и
ЖИВОТНИТЕ- БУРГАС
опазване на околната среда, природните ресурси и биологичното разнообразие

Фондация

СИЙ ЛАЙТ 21

Борба срещу трафика на хора; борба срещу заседналия начин на живот; издигане на
моралните ценности в западналото общество; борба с наркоманиите и други вредни
пристрастявания, както и последствията от тях, особено сред подрастващото
поколение; спомагане просвещението на обществото и възпитанието му в духа на
изконните български добродетели и традиционната християнска духовност,
гостоприемство и добротворство; и др.

СЛЪНЧЕВ БРЯГ 2004

Разработване и изпълнение на международни проекти, свързани с икономическото
развитие на Черноморието, по програми на Европейската комисия и други
международни организации; изследователска дейност в областта на икономическите
и социологическите проблеми; разработване на методики за регионални и секторни
проучвания; провеждане на подготвителни курсове в областта на туристическото
обслужване и др.

СМЕЛИ БЪЛГАРИ

Набиране на средства за подпомагане и защита на правата и законните интереси на
пострадали при или по повод изпълнение на служебните си задължения служители
на Министерство на вътрешните работи, служители на кадрова военна служба в
Българската армия, служители при Главна дирекция „Национална служба
„Гражданска защита” на Министерството на извънредните ситуации, Главна
дирекция пожарна безопасност, Министерството на вътрешните работи и
центровете за спешна медицинска помощ, когато действат като част от Единната
спасителна система при бедствия и аварии

Фондация

ТОНИКА

Развитие и популяризация на българската песен; спонсорство, организация и
провеждане на благотворителни концерти, конкурси, рецитали; организиране на
курсове за обучение на певци и музиканти; международен обмен на певци и състави;
изготвяне и разпространение на печатни и филмови материали, видео- и
аудиокасети, компактдискове и други за популяризиране на българската песен.

Фондация

ЦЕНТЪР ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ
ПРОЕКТИ И
КРЕАТИВНИ
ДЕЙНОСТИ

Сътрудничество между граждански и обществени организации и компетентните
институции за осигуряване на достъпност и интеграция и съдействие за хора в
неравностойно положение (онкологично болни,инвалиди, роми, безработни,
младежи, сираци, възрастни хора); Подпомагане на читалища и местните общности,
и съдействие при разработка и реализация на проекти в областта на културата,
изкуствата, социални дейности, безработица и земеделието, във всичките му форми,
а също и самостоятелно

500

501

502

503

504

505

506

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

Фондация

Фондация

Фондация

Подпомага създаването и функционирането на регионални организации с
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
нестопанска цел; предоставя информация, обучение, консултации и техническа
НА НЕСТОПАНСКИ
помощ; утвърждава професионални и етични стандарти в работата на организациите
ОРГАНИЗАЦИИ
с нестопанска цел; и др.

Фондация

Социална и здравна помощ: Осигуряване на адекватно лечение; поддържащи
терапии и подпомагане на лица с нервно-мускулни заболявания; осигуряване на
социалната им рехабилитация; предоставяне на възможност за участие в живота на
ЩЕДРОСТ ЗА ЖИВОТ
обществото чрез корекционно-компесаторна и възпитателна работа; обучаване в
креативност, речево-говорна и двигателна рехабилитация; организиране на
свободното време; психологическо консултиране; психотерапия и други подходящи
терапии и обучения.
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Бургас

Бургас

Бургас

Фондация

ВИА ПОНТИКА

Екология и опазване на околната среда: опазване на биологичното разнообразие;
подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на опазване на
биологичното разнообразие; установяване на механизми и системи на партньорство;
осъществява природозащитното образование; изготвя предложения за защитени
прриродни обекти; подобрява опазването на видовете; осъществяваа преки
практически дейности за опазване на видовете и местообитаването им

Фондация

Да насърчава, съдейства и подпомага развитието на талантливи деца и млади хора с
изявени способности в областта на културата, науката и спорта, подпомага,
насърчава, финансира, подкрепя и организира творчески инициативи от всички
ШАНС ЗА ДЕЦАТА НА области на изкуството, технологиите, образованието и спорта с независим и отворен
БЪЛГАРИЯ - клон
характер; подпомага обмена в областта на културата, изкуството, науката, спорта,
Бургас
образованието и професионалната подготовка на младежта; подпомага социалната
интеграция и личностната реализация на деца в неравностойното положение;
подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и
достъпен характер

Фондация

БЪЛГАРСКА
ФОНДАЦИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ Клон Странджа регионален офис в
Бургас

Екипът ни в Бургас се занимава активно със защитата на природен парк Странджа,
Атанасовско езеро. Подпомага местната общност да развива природосъобразен
бизнес, организира обучения, обменни пътувания в други държави, семинари,
теренни проучвания и др.

