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1. Източници на информация


















Общинския план за развитие на Община Бургас за периода 2014 – 2020 г.;
Общинския план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014 – 2020 г.;
Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 2014 – 2020 г.;
Общински план за развитие на Община Ямбол за периода 2014-2020 г.;
Интернет страницата на Община Бургас (https://www.burgas.bg/);
Интернет страницата на Община Стара Загора (https://www.starazagora.bg/bg/);
Интернет страницата на Община Сливен (https://mun.sliven.bg/);
Интернет страницата на Община Ямбол (https://yambol.bg/);
Регистър на НПО в министерство на правосъдието (https://ngo.mjs.bg/);
Регистър на народните читалища https://chitalishta.com/?act=regions;
Общински правилници и нормативни документи за финансиране на проекти на
граждански организации от територията на общините Бургас, Стара Загора,
Сливен и Ямбол;
Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (http://umispublic.government.bg)
Анкетни карти от проведено проучване – 148 бр. Попълнени от заинтересованите
страни;
Събрана и обработена информация от проведени срещи и фокус групи със
заинтересовани страни от територията на ЮИРП;
Регионални карти на НПО в общините Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол
(подробна информация е интегрално приложение на настоящия доклад, формат
Excel);
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2. Общи положения
Настоящият документ е изготвен, съгласно подписан договор от 15.07.2019 г. между
Сдружението на общините от ЮИРП и „ЦИНО ТИМ-8” ООД с предмет „Анализ на
добри практики и извеждане на препоръки за подобряване на гражданското участие в
процесите на дефиниране, изпълнение и мониторинг на местни политики в общините от
Югоизточен район за планиране“. Възложените в договора дейности са по проект №
BG05SFOP001-2.009-0092 „Прилагане на модели и политики за насърчаване на
гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно
ниво”, процедура № BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” в
изпълнението на Договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0092-C01, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
Основната цел е да се проучат и анализират дефицитите и потенциала за внедряване
на ефективни механизми за гражданско участие за общините от югоизточен район за
планиране (ЮИРП), да се изследват добри международни практики и такива на местно
ниво за изграждане на капацитет за гражданско участие при дефиниране, изпълнение и
мониторинг на местни политики и решения.
Във фокуса на настоящото проучване са всички пресечни точки в интересите на
заинтересованите страни, които могат да бъдат обект на обществен дебат и са част от
политиките за социално-икономическо развитие на местно ниво. Във тази връзка се
извърши:
 Оценка и подбор на основни тематични единици, свързани с обществено
значимите политики и процеси от компетенциите на местната изпълнителна
власт, за които активното взаимодействие със структурите на гражданското
общество и бизнеса има добавена стойност;
 Инвентаризация и база данни с информация за стратегически, програмни,
тематични документи, доклади, решения, публикации и др. източници, свързани
с подбраните теми от обществена значимост;
 Създаване на база данни, сегментиране и анализ на заинтересованите страни на
местно ниво, които могат да бъдат включени в процеса на вземане на решения по
подбраните теми от местно значение;
 Оценка на потенциала за включване на заинтересованите страни в процесите на
вземане на решение на местно ниво - потенциала на заинтересованите страни за
включване в процесите на местно ниво е функция както на капацитета и
организационната култура на отделните участници в съвещателния процес, така
и на развитието в комуникацията и взаимодействието по между им. На практика,
това представлява допълване и надграждане на регионалната карта на
заинтересованите страни, като в базата данни е отразено и нивото им на
организационна култура, заявените възможности за развитие и еволюцията им
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като участници в обществен дебат.
Прочуването беше насочено и обхвана следните целеви групи и заинтересовани
страни от четирите големи общини в Югоизточен район на планиране - Бургас, Ямбол,
Сливен и Стара Загора:
 Представители на структурите на гражданското общество (НПО, неформални
общности, местни лидери и обществено значими личности) с цел оценка на
техните нагласи, потребности и капацитет за участие в процеса на иницииране,
подготовка и мониторинг на политики на местно ниво.
 Представители на общинските администрации и общинските съвети на четирите
големи общини в ЮИРП - Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора, за да се очертае
отношението на местната власт към отварянето на процеса на вземане на решения
с участието на гражданите, наличието на практики и институционално поведение,
стимулиращо активно включване, да се установи нивото на готовност и капацитет
за експериментиране с нови практики, поемане на риск от провал и
оползотворяване на наученото за целите на доброто управление.
 Представители на бизнеса и социално - икономическите партньори, за да се
анализират съществуващите комуникационни канали и инструменти за
взаимодействие с местната власт и да се оцени потенциала за въвличане на
бизнеса и СИП в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики от изпълнителната власт.
3. Методология
Организацията и изпълнението на поръчката се осъществи чрез комбинация от
количествени и качествени методи за изследване, както следва:
 Организиране на фокус групи с представители на гражданското общество, чрез
които да бъдат селектирани тематичните единици, които са припознавани от тях
като особено важни за формирането на местните политики, от гледна точка на
компетентност и интереси. Инструментът е подбран и използван с цел извеждане
на преден план основно на консенсусни теми в хода на дебатите;
 Организиране на фокус групи с представители на общинските администрации,
с цел установяване на компетентността им по отношение на селектираните
тематични единици и способността им да се справят с идентифицираните
проблеми;
 Индивидуални интервюта с представители на бизнеса – макар и фокус групата
да е по-успешен инструмент за откриване на общи интереси и формулиране на
проблеми, спецификата на таргет-групата не позволява това да бъде направено. В
случая, екипът заложи на поредица от индивидуални интервюта, и последващ
експертен анализ, за достигане на желаната информация;
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 Експертен анализ на получената информация, включващ интерпретация на
резултатите от индивидуалните интервюта, фокус групи и краен подбор на
актуалните теми, нормативни документи, класификацията им по сектори и
приоритизацията им по степен на значимост за заинтересованите страни;
 Кабинетен (документен) анализ на нормативни документи с цел изготвяне на
максимално обхватна база данни.
4. Оценка и подбор на основни тематични единици, свързани с обществено
значимите политики и процеси от компетенциите на местната изпълнителна
власт, за които активното взаимодействие със структурите на гражданското
общество и бизнеса има добавена стойност
С цел да бъдат определени основните тематични единици, които са от компетенциите
на местната власт и са от съществена важност за гражданското общество и бизнеса бяха
проведени фокус групи и анкетно проучване с представители на следните целеви групи
и заинтересовани страни от четирите големи общини в Югоизточен район на планиране
- Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора, а именно: структурите на гражданското
общество, на общинските администрации и общинските съвети и на бизнеса и социално
- икономическите партньори.
Изборът на два вида метода за сондиране на настроенията, нагласите и желанията на
представителите на местната власт, гражданския сектор и бизнеса бе продиктуван от
факта, че във фокус групите участниците „си подават топката“ при обсъждането на
различните теми, описващи проблемите, с които се сблъскват в ежедневната си работа.
Това много често води до фокусиране на общото внимание само около конкретни теми.
При попълването на анкетната карта обаче анкетираният от една страна е сам със себе си
и със своите усещания, виждания и желания, а от друга е фокусиран върху отговорите на
различни въпроси, като не отвлича вниманието си в отхвърляне или подкрепа на проблем
изказан от друг негов колега. Именно и за да се обхване възможно най-широк обхват от
вижданията на анкетираните за важните теми в общността при някои от въпросите в
анкетното проучване е дадена възможност за повече от един отговор, в т.ч. и отговор,
който те могат да опишат извън конкретно посочените.
В процеса на извършеното изследване като начало могат да бъдат изведени следните
заключения:
1. Получената информация за проблемите, които споделят отделните
представителите на заинтересованите страни при проведените фокус групи в
основната си част се припокриват с данните събрани от отговорите, които са
дадени в анкетните карти;
2. Друга важна особеност е, че е налице консенсус между мненията на
представителите на общинските администрации, НПО и бизнеса, участвали във
фокус групите и анкетното проучване относно сферите от социално6

икономическия живот, където те виждат проблеми и задачи за решаване. Това е
добър признак и солидна основа за сътрудничество, тъй като е очевидно, че няма
сериозни различия в кои сфери трябва да се положат усилия, време и средства за
подобряването на качеството на живот във всяка една от четирите общини.
Разбира се по отношение на това как да бъдат подобрени условията в посочените
проблематични сфери всяка една страните има своя гледна точка и съответно отправя
своята критика. За съжаление от проведените фокус групи бе установено, че участниците
лесно споделят трудностите, които срещат в своята работа и изказват критика, но една
голяма част от тях не са в състояние да предложат конкретни идеи и предложения за
конструктивното им разрешаване. Пасивната позиция е много по-често срещана при
НПО и бизнеса, като е оставено общините да бъдат основни инициатори, които както да
финансират, така и да реализират обществено значими дейности (анализът е представен
в Доклад 1 към настоящото проучване).
От направените по-горе заключения може да се каже, че изведените основни
тематични единици от организираните фокус групи и проведеното анкетно проучване са
с еднаква значимост за заинтересованите страни, което от своя страна верифицира
получените данни.
Както се вижда, от отговорите на въпрос 9 „Кои би трябвало да са приоритетите за
развитие на територията?“ (фиг.1) по-голямата част от анкетираните очаквано виждат
необходимост от подкрепа на инициативи свързани с икономическото развитие на
територията. Интересното е, че това мнение се споделя при почти еднакъв брой
участници представители на НПО (40%) и бизнеса (42%), като голяма част и от
представителите на общинските администрации подкрепят идеята за полагане на усилия
именно в икономическото развитие на територията (30%). Значимостта на добре
развитата местна икономика се разбира, както от стопанските субекти, така и от
организациите, чиято дейност не е ориентирана към развитие на бизнес дейности, а
именно НПО и самите Общински администрации. Може да се предположи, че в
представителите на местната власт и гражданските организации има разбиране за това,
че ако икономиката е добре, то и общественополезните инициативи ще намерят своята
подкрепа.
Във втората група по значимост, участвалите в анкетното проучване са посочили
приоритети за развитие попадащи в две сфери от социално-икономическия живот на
териториите, а именно: подкрепа за еко-инициативи и облагородяване на населеното
място и подкрепа на културни и образователни инициативи. Съвсем очаквано най-много
гласове за тези приоритети идват именно от представителите на НПО сектора (40% в
културната и образователната сфера и 35% в подкрепа на екологията и облагородяване
на населеното място) . Голяма част от тях са създадени именно с основни цели и предмет
на дейност в екологията, културната и образователната сфери. Интересен е фактът, че е
налице почти изравнен % изказани желания за развитие на инициативи в подкрепа
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екологични проекти и облагородяване на населеното място от страна на бизнеса (22%) и
от страна на представителите на общините (25%). Почти същото разпределение се
наблюдава и при отговорите с посочен приоритет „Подкрепа на културни и
образователни инициативи“, а именно: бизнеса – 24%, общините – 26%.

Фиг.1 Отговори на въпрос 9 „Кои би трябвало да са приоритетите за развитие на
територията?“, Източник: Проведено анкетно проучване, Приложение към Доклад 1

Фактът, че почти в еднаква степен представителите, както на общините, така и на
бизнеса виждат необходимост от приоритизиране на тези две сфери от живота на
местната общност е сигнал, че е налице поле да развитието им. От една страна Общините
предвид статута си са основен инициатор на различни проекти и реализират множество
инициативи много често в сътрудничество с НПО именно в областите на културата,
образованието, екологията и подобряване на условията за живот на населените места. От
друга страна очевидно за почти същия брой от представителите на бизнеса е важно тези
сфери да получат подкрепа. Това е добра основа за изграждане на сътрудничество между
НПО, бизнеса и общината. Това е така, тъй като ако за НПО тези сфери са основен
предмет на дейност, т.е. какво да се прави, то бизнеса може да подкрепи как това да стане
посредством спонсорства, взаимноизгодни кампании, както и със споделен
предприемачески опит, който да е полезен при практическото изпълнение на
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съвместните инициативи. Ролята на общината може да бъде през официализиране на
подобен род дейности от страна на бизнеса и НПО чрез властови лостове като наредби,
правилници и др., административна помощ, както и чрез материална подкрепа под
формата на даване под наем на терени, помещения и др. Положителен сигнал в тази
посока е, че за почти 37% от представителите на бизнеса (17/46 бр.) приоритизирането
на подкрепата за социалните каузи и донорските инициативи е от съществено значение,
което показва проява на социалната им отговорност. Това е сигнал, че сред съвременните
предприемачи се създава нагласа за солидарност и грижа за уязвимите групи, както и че
макар и с бавни темпове се изгражда дарителска култура у тях.
Една от основните насоки на проучването е да се определят тематичните единици,
които са значими за общността. За да може значимостта на посочените приоритети да е
с максимално близка до реалните нагласи и потребностите на представителите от
целевите групи в настоящото проучване е изследвано и желанието на участниците да
заявят те самите в каква сфера биха лично биха подкрепили обществено значима
инициатива.

Фиг.2 Отговори на въпрос 10 „В коя сфера бихте подкрепили обществено значима инициатива
за проект?“, Източник: Проведено анкетно проучване, Приложение към Доклад 1
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Именно тази относителна лична ангажираност у участниците се търси чрез въпрос 10
от анкетното проучване. От отговорите на въпрос 10: „В коя сфера бихте подкрепили
обществено значима инициатива за проект?” представени на фиг. 2 по-горе се търси
връзката между приоритет (посочен от въпрос 9) и конкретен проект. Разликата е, че тук
вариантите за отговор дават повече детайли и възможност за свободно предложение на
анкетирания, което се различава от вече посочените.
От диаграмата представена на фиг.2 се вижда, че приоритетите очертани посредством
отговорите на въпрос 9 (фиг.1) и подкрепата за обществено значими инициативи
посочени в отговорите на въпрос 10 (фиг.2) са в синхрон и може да се каже, че взаимно
се конкретизират. Както се вижда най-голяма подкрепа получават проекти в създаването
на условия за цялостно икономическо развитие на територията (105), следвани от
проекти в реализирането на общи културни и образователни инициативи (86). Това точно
съответства на определените приоритети за развитие на територията.
На трето място анкетираните биха подкрепили инициатива за проект в създаването на
по-добри условия за живот, спорт и отдих на живеещите на територията (78), както и
проекти за опазване на околната среда (59). Именно в сферата на еко-инициативите и
облагородяване на населеното място респондентите виждат необходимост от влагане на
повече усилия и приоритизирането им (фиг.1).
На четвърто място с много по-голяма детайлност и ясни целеви групи участниците в
изследването подкрепят проекти в социални инициативи, свързани с грижа за бедните,
болните и хората в трудно социално положение (67), както и тези насочени към
определени възрастови групи: деца, младежи, пенсионери (44). Всички те са част от
приоритета за социални каузи и донорски инициативи (фиг.1). Сходство и подобие има
между приоритетите и подкрепата за проекти в опазване на човешките права. От
анкетното проучване се вижда, че в подкрепа на всичко изложено до тук са и дадените
от страна на анкетираните предложения ( j) Друго:...): Подобряване на инфраструктурата
(1), За запазване и привличане на младите хора в Стара Загора (1), Насърчаване на
самоинициативата и обществения диалог (1) и За гражданско образование (1).
Основният извод, които може да се направи на база отговорите на въпроси 9 и 10 от
анкетното проучване (представени на фиг.1 и фиг.2) е, че общинската администрация,
НПО и бизнеса имат консенсус за приоритетите и подкрепата за проекти за развитие на
територията в пет основни тематични единици, подредени по важност както следва:
1. икономика,
2. култура и образование,
3. инфраструктура и облагородяване на населените места,
4. социални грижи,
5. опазване на околната среда.
Както бе посочено по-горе налице е съгласие относно важните направления за
развитие на териториите на четирите общини, по които участниците от трите основни
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целеви групи виждат необходимост да се насочат усилията и да бъдат вложени човешки,
времеви и финансов ресурс. От тук следва, че проблеми могат да възникнат по-скоро във
взаимодействието между целевите групи, формите и качеството на комуникация. Това
бе потвърдено и от проведените интервюта и фокус групи, в които участниците споделят,
че голяма част от проблемите са именно от недотам ефективните форми на комуникация,
които понастоящем използват по между си, което от своя страна поражда напрежение,
неразбиране и конфликти. Основните причини за неефективната комуникация, които
представителите на трите целеви групи виждат се оформят в следните направления: найголяма тежест чувстват от сложната нормативна уредба за финансиране на общи
инициативи, следвана от бюрокрацията и липсата на административен капацитет.
Практиката показва, че тези два проблема взаимно се пораждат и подхранват. Това е така,
защото когато има усложнени правила те изискват много нива на контрол (често повече
на бр. комисии), подготовка на голям обем от документи, което пък води до нарастване
на административната тежест както върху кандидатстващите за финансиране
организации, така и върху назначените комисии, които имат задължение да извършат
необходимите проверки. Именно така се поражда и самата бюрокрация. Така в един
момент се създава усещане, че „нищо не разбирам и не мога да се справя“ т.е. налице е
усещане за липса на капацитет. В същото време сложната нормативна уредба много
често не е релевантна към същността, обема и нивото на финансиране на конкретните
проекти. В тази връзка на фокус групите се чуха изказвания като: „Процедурата беше
много бюрократична. Трябваше на три комисии да доказвам 1 000 лева разход“ и др..
В днешния дигитален свят липсата на умения и знания за използване на нови
технологии е сериозна пречка, за да бъде ползотворна комуникацията между
представителите на целевите групи. Това е така, тъй като електронните платформи дават
възможност за много бърза, публична и прозрачна форма на взаимодействие. За
съжаление именно в тази сфера голяма част от респондентите отчитат своите слабости.
Това води и до намалена възможност за достъп до по-широк кръг от добри практики,
което от своя страна е предпоставка за липса на желание и интерес за проучването им.
Неумението да използваш новите технологии, както и ползваш добрия опит, който други
са натрупали преди теб и го прилагат успешно е една от причините да бъде отчетена
съпротива в общността срещу нетрадиционни и иновативни инициативи. Разбира се
корените на тази съпротива могат да се търсят и в чисто психологически аспект, тъй като
много хора изпитват подсъзнателна съпротива срещу каквито и да е форми на промяна.
Тези проблеми най-добре се очертават при сравнение между дейността която извършват
организации, които са създадени преди години и такива формирани през последните не
повече от три-четири години. При по задълбоченото проучване се вижда, че новите
организации, повечето, от които са създадени от млади и амбициозни хора са, такива
които на „ти“ с IT технологиите, активни, амбициозни те са готови да се учат от всеки,
който има добра идея, както и имат необходимите умения да я намерят в глобалната
мрежа. Не са натрупали инертността на рутината, което им помага да бъдат едни от
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генераторите именно на нестандартни идеи. В тази връзка може да се каже, че част от
представителите на администрациите в общините изостават. Това също е предпоставка
за нарушена комуникация между тези организации и общината.
Всяка една организация, независимо от своята структура съществува и функционира
благодарение на хората, които работят в нея. Този принцип е валиден както за НПО и
фирмите, така и самите общински администрации. Затова не е учудващо, че един от
съществените проблеми, които водят до влошена комуникация, а оттам и до
неползотворно взаимодействие са именно междуличностните конфликти.
От представената информация с цел подобряване на комуникацията и
взаимодействието между целевите групи се очертават следните направления, в които
следва да се потърсят методи за тяхното разрешаване:
1. Препоръчително е да се положат усилия за намаляване на административната
тежест върху участниците от двете страни в процеса по генериране,
кандидатстване и реализиране на различни по вид инициативи. Това означава да
бъдат преразгледани някои от наредбите и правилниците, които ги финансират
там където е установен сблъсък и „тесни места“.
2. Да се насърчават и подкрепят новите организации създадени от предимно млади
хора. Това от една страна ще внесе разнообразие на реализираните инициативи, а
от друга страна ще има и социален ефект, тъй като се създават условия за реално
задържане на младежите на територията на общината. Те няма да имат причина
да търсят реализация извън територията или страната.
3. Да се помисли да мерки, които насърчават „ученето през целия живот“. По този
начин представителите на всички целеви групи, които вече имат натрупан опит в
своята сфера, но при вече не ефективни стари методи за работа ще добият нови
умения, знания и самочувствие за прилагане на новите технологии, добрите
практики в световен мащаб, както и ще имат по-голяма възможност да генерират
идеи, които са нови за тях.
4. Възможно по-често и с по-широк диапазон от участници да се провеждат форуми,
дискусии и обсъждания, както във физическия свят, така и в дигиталния. Това
дава възможност: организациите да знаят един за друг и за дейността на колегата
си; по-честото отразяване в медиите подпомага увличането на по-широк кръг от
хора в реализирането на обществено значими инициативи; има по-голяма
публичност и прозрачност, а това е успешен метод за преодоляване на
натрупаната подозрителност на отделните хора към обществените дейности; тези
форуми и обсъждания е препоръчително да се правят преди да бъде въведена
дадена нормативна разпоредба, която ги касае и др.
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5. Инвентаризация и база данни с информация за стратегически, програмни,
тематични документи, доклади, решения, публикации и др. източници,
свързани с подбраните теми от обществена значимост
Инвентаризацията и съставянето на базата данни за стратегически документи,
програми и др. документи е съставена като са взети данни от основите канали, чрез които
Общините комуникират на този етап с представителите на стопанските и нестопанските
организации, както и с физическите лица. Това са основно официалните сайтове на
четирите общини Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Причината фокусът да е именно
върху тези източници на информация е фактът, че в днешно време от една страна се
спазват Европейските изисквания за публичност и прозрачност т.е. всяко решение,
доклад, наредба, правилник и др. нормативна база, която официализира дейността на
общината и касае цялата общност следва да бъде публично оповестена на интернет
страницата на самата община.
От друга страна самите хора независимо дали в качеството си на физическо лице или
като представител на дадена организация (стопанска или нестопанска) вече свикват и да
спестяват своето време, както и изграждат навици да търсят нужната им информация,
която би следвало да намерят на официалните сайтове на съответните институции, както
на национално, така и на местно ниво (напр. не ходиш в НАП, а отваряш тяхната
страница и търсиш нужната ти информация и услуги и др.). В тази връзка, ако не е
осигурен лесен достъп до създадена стратегия, наредба, правилник или др. нормативна
уредба за финансиране и подпомагане на определени обществено полезни дейности това
е сигнал, от една страна за неспазване на основни правила за публичност и прозрачност.
От друга страна се създава предпоставка за сериозно нарушен канал за комуникация и
взаимодействие между съответната община и контрагентите не само от общността на
нейната територия. Има риск информация да не стигне до широк кръг от
заинтересованите страни. Това води стесняване на диапазона от подкрепените
инициативи и създаване на големи трудности за прокарване на нови идеи полезни за
обществото.
При инвентаризацията на стратегическите документи, които се отнасят само
към определените от проучването тематични единици се създаде база данни
представени в таблица 1 по-долу, анализът на които е подробно представен в
Доклад 1 към настоящото проучване.
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Таблица 1
База данни за стратегически и нормативни документи за Община Бургас
Стратегически и нормативни
документи за местно развитие

Тематични единици*

Комуникация със заинтересованите страни

Източници на
информация

Общински план за развитие
2014-2020

икономика, култура и
образование, инфраструктура и
облагородяване на населените
места, социални грижи и
опазване на околната среда

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, организиране на интервюта и
фокус групи и обществени обсъждания; официален
електронен форум на сайта на Общината

https://www.burgas.bg/

2

Итергиран план за градско
възстановяване и развитие на
град Бургас 2014-2020

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда, които имат въздействие
върху икономика, култура и
образование, социални грижи и
опазване на околната среда

проведени са обществени обсъждания; набиране на
проектни предложения и идеи за развитие, списъци
със зони за въздействие:
http://www.burgas1.org/e107_plugins1/content/content.
php?content.171

https://www.burgas.bg/

3

Стратегия за устойчиво
развитие на туризма в
Община Бургас 2018-2023

икономика, култура и
образование

при преглед на документа не става ясно доколко
НПО, гражданите и бизнеса са били ангажирани при
неговата подготовка. В мерките за наблюдение и
мониторинг се предлага да извършат анкетни
проучвания и допитванията до гражданите

https://www.burgas.bg/

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда и опазване на околната
среда

при подготовка на програмата е посочено, че са
извършени две проучвания сред гражданите и
бизнеса на община Бургас, които са с цел да се
определят: степеннта на информираност, нагласите
на гражданите, оценка и препоръки към настоящата
система на управление на отпадъците и тяхната
готовност да се включат в нови модели;

https://www.burgas.bg/

№

1

4

Програма за управление на
отпадъците 2016-2020
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5

6

№

1

2

Правилник за условията, реда
и критериите за предоставяне
някои от предствителите на заинтересованите страни
на финаснови средства за
взели участие в интервютата и фокус групите
култура и изкувство
съфинансиране на културни
споделиха, че е провеждано обсъждане и работни
проекти на територията на
срещи при изработвенто на този правилник
община Бургас
Правилник за предоставяне на
икономика, култура и
някои от предствителите на заинтересованите страни
средства от общинския
образование, инфраструктура и
взели участие в интервютата и фокус групите
бюджет за съ-финансиране на
облагородяване на населените
споделиха, че е провеждано обсъждане и работни
проекти на неправителствени
места, социални грижи и
срещи при изработвенто на този правилник
организации
опазване на околната среда
База данни за стратегически и нормативни документи за Община Стара Загора
Стратегически и нормативни
Тематични единици*
Комуникация със заинтересованите страни
документи за местно развитие

https://www.burgas.bg/

https://www.burgas.bg/

Източници на
информация

Общински план за развитие
2014-2020

икономика, култура и
образование, инфраструктура и
облагородяване на населените
места, социални грижи и
опазване на околната среда

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, организиране и провеждане на
три тематични срещи, публични дискусии със
заинтересованите страни

https://www.starazagor
a.bg/

Итергиран план за градско
възстановяване и развитие на
град Стара Загора 2014-2020

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда, които имат въздействие
върху икономика, култура и
образование, социални грижи и
опазване на околната среда

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, фокус групи, експертни форуми
и обществени обсъждания на ключови етапи от
реализацията; електронна комуникация, чрез сайтът
на общината, на който са качени и достъпни
разширени въпросници, анкети и отворени форми за
набиране на проектни предложения и идеи за
развитие, списъци с идникативни проекти и др.

https://www.starazagor
a.bg/
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3

Програма за управление на
отпадъците 2015-2020

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда и опазване на околната
среда

4

Наредба за условията и реда
за финансово подпомагане на
проекти на неправителствени
организации, кметства и
сдружения на граждани

култура и образование,
социални грижи и опазване на
околната среда

№

Стратегически и нормативни
документи за местно развитие

предвидени са група мерки е насочена към участие
на обществеността, неправителствени
организации и заинтересования бизнес в процеса на
вземане на решения относно политиката за
отпадъците чрез допитванията и консултации.

https://www.starazagor
a.bg/

Има данни за включване на заинтересованите страни
при подготовката на тази Наредба, описани в
ИПГВР.

https://www.starazagor
a.bg/

База данни за стратегически и нормативни документи за Община Сливен
Тематични единици*

Комуникация със заинтересованите страни

Източници на
информация

При преглед на документа се установи, че са
описани принципите за партньорства и
взаимодействие със заинтересованите страни, но не
става ясно как те са приложени и какви са фомите на
взаимодействие и комуникация при подготовката на
ОПР. На страницата на Общината се вижда, че при
актуализацията на плана е организирано обществено
осъждане и събиране на проектни идеи.

https://mun.sliven.bg/

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, допитвания по тематични
единици и конкретни предложения за проекти
дадени от целевите групи

http://sliven.gateway.bg/

1

Общински план за развитие
2014-2020

икономика, култура и
образование, инфраструктура и
облагородяване на населените
места, социални грижи и
опазване на околната среда

2

Итергиран план за градско
възстановяване и развитие на
град Сливен като център на
агломерационен ареал 20142020

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда, които имат въздействие
върху икономика, култура и
образование, социални грижи и
опазване на околната среда
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Няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на този документ.
икономика, култура и
Регистрирано е само едно обществено обсъждане,
образование
което е отразено и медиите:
http://regionsliven.org/2019/05/28/
Няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на този документ. За
инфраструктура и
реализацията и изпълнение на програмата са
облагородяване на градската
планирани обичайните мерки за публичност и
среда и опазване на околната
информиране на гражданите, съгласно нормативните
среда
актове за местно самоуправление и друго
специализирано законодателство (ЗУТ и ЗООС).
Няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на този документ, както и
да бъде проведено обществено обсъждане.
култура и образование
Установени са само правилата по които може да се
кандидатства на финансиране от Общината;
https://obs.sliven.bg/obshtinski-fond-kultura
База данни за стратегически и нормативни документи за Община Ямбол

3

Концепция за интегриран
туристически продукт на
Община Сливен 2019г.

4

Програма за управление на
отпадъците до 2020г.

5

Правилник за работата на
общински фонд "Култура"
към Община Сливен

№

Стратегически и нормативни
документи за местно развитие

Тематични единици*

Комуникация със заинтересованите страни

Източници на
информация

Общински план за развитие
2014-2020

икономика, култура и
образование, инфраструктура и
облагородяване на населените
места, социални грижи и
опазване на околната среда

Кръгла маса – открита обществена дискусия и
обществен форум, водени от външен медиатор;
Конференция на бъдещето

https://yambol.bg/

1

https://mun.sliven.bg/

https://mun.sliven.bg/

https://mun.sliven.bg/
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2

3

Итергиран план за градско
възстановяване и развитие
2014-2020

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда, които имат въздействие
върху икономика, култура и
образование, социални грижи и
опазване на околната среда

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, работни срещи и публични
обсъждания, обществен форум; обществено
обсъждане; ГИС приложение и сайт на проекта,
който към момента не работи: http://ipgvr-yambol.eu/

https://yambol.bg/

Общинска стратегия за
развитие на социални услуги
2016-2020

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда, които имат въздействие
върху икономика, култура и
образование, социални грижи и
опазване на околната среда

Няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на този документ, за сметка
на това е предидена Комуникационна програма за
изпълнение на стратегията.

https://yambol.bg/

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда и опазване на околната
среда

Няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на този документ. За
реализацията и изпълнение на програмата са
планирани обичайните мерки за публичност и
информиране на гражданите, съгласно нормативните
актове за местно самоуправление и други
специализирано законодателство (ЗУТ и ЗООС).

https://yambol.bg/

култура и образование,
социални грижи

За подготовката на тази стратегия е създадена
работна група, като са включени специализирани
организации и институции. В документа са
разписани конретни мероприятия и инициативи,
свързани образование и възпитание на децата и
младежите

https://yambol.bg/

4

Програма за управлението на
отпадъците 2015-2020г

5

Общинска стратегия за
подкрепа за личностно
развитие на децата и
учениците в Община Ямбол за
2019-2020 год.
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6. База данни, сегментиране и анализ на заинтересованите страни на местно
ниво, които могат да бъдат включени в процеса на вземане на решения по
подбраните теми от местно значение
Създадената база данни е организирана в електронно приложение (формат Excel).
Предвид огромния обем от информация структурата, която е използвана е изработване
на отделна Регионална карта на неправителствените организации за всяка една от
градските ареали на общините Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Във всяка една от
картите са обособени няколко отделни под страници. Първата под страница „Всички“
(sheet 1) представлява подробен списък на всички неправителствени организации, които
са установени в публичните регистри и съществуват в правния мир с информация за
предмет на дейност и основни интереси. Проучването установи, че общо регистрираните
НПО на териториите на градските ареали за всяка една от изследваните общини са:
Бургас – общо 509 бр., Стара Загора – 269 бр., Сливен – 205 бр., Ямбол – 108бр. Важно
уточнение е фактът, че в тези бройки не са включени регистрираните читалища, тъй като
е взета под внимание спецификата за тези сдружения, регистрирани по специален закон.
Всяка една от общините има подробна информация за читалищата на своята територия,
която тези неправителствени организации, са задължени всяка година да актуализират
пред своите общини, посредством отчет за дейността си и изразходваните от тях средства
за предходната година. Тези средства самите общини им предоставят по линията на
Министерство на културата. В тази връзка като се има предвид, че в по-голямата си част
читалищата извършват дейности в много тесен диапазон, а общините имат пълна
информация за нея и с в постоянна връзка с тях, бе преценено читалищата да не бъдат
включени с цел да не се утежнява базата данни. Изключение прави читалище
„Хамалогика“ от Бургас, тъй като е установена изключителна активност от страна на това
сдружение.
Събраната базата данни с обща информация (sheet „Всички“) за неправителствените
организации е разпределена в специализирани под страници, съобразно основния им
предмет на дейност и интереси: „Спорт и физическа култура“, „Образование“,
„Животновъдство“, „Социални дейности и здравеопазване“ и „Други“. В тези под
страници са добавени събраните от проучването данни относно дейността за съответната
организация, публикувана в публичното пространство (медии, персонални сайтове и
Facebook страници, сайтове на партньорски организации, сайт на съответната община,
там където са установени такава), а именно: регистрираната им обществена активност.
Освен посочените специализирани под страници е създадена и една обобщена
„Обществено активни“, където са посочени организациите, извън тези от сферата на
спорта и образованието, за които е открита информация в публичното пространство до
момента включително за последните три години. Именно тази под страница е
представена към настоящия документ в таб. 2 по-долу.
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Основните източници, които са използвани при това проучване са официалните
публични регистри, като: Регистър на НПО в министерство на правосъдието
(https://ngo.mjs.bg/), Регистър на народните читалища https://chitalishta.com/?act=regions;
Регистър в ИСУН (https://eumis2020.government.bg/), регистър на НПО на сайта на
Община Бургас https://www.burgas.bg/bg/info/index/210, с които общината работи
активно (при другите три общини: Стара Загора - https://www.starazagora.bg/bg/registri/,
Община Сливен - https://mun.sliven.bg/publichen-registar, Община Ямбол https://yambol.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0
%B8 не са открити такива регистри на техните сайтове). Освен това е използвана и
информация, която може да бъде открита за всяка една организация във социалната
мрежа Facebook, както и публикации на различни електронни медии във връзка с
организирани и проведени обществено значими събития, форуми, фестивали,
дарителски кампании и др., от съответната организация в т.ч. и такива, в които са
участвали като партньори.
Причината поради, която бе избрано проучването да бъде фокусирано към
изследване на степента на присъствието на организациите (в т.ч. на дейността им) в
публичното пространство е фактът, че в днешния дигитален свят това е основния канал,
чрез който всяка организация може по най-бърз и лесен начин да популяризира
дейността си, да привлича съмишленици и да въздейства и получава подкрепа от
общността. В хода на изследването при проведените интервюта и фокус групи голяма
част от участвалите споделиха, че чувстват именно слаба подкрепа от своите съграждани
във връзка с организирани от тях обществено значими инициативи. Това се потвърди и
от получените отговори на въпрос 8 „Какви трудности срещате при осъществяването на
Вашата дейност в организацията?“ от проведеното анкетно проучване (Приложение към
Доклад 1), където близо 1/3 от участниците (общо 54 бр.) са посочили отговор:
„Трудности свързани с липсата на подкрепа от страна на общността“. От тези общо 54бр.
участвали в анкетата, очаквано най-голямата група 21 бр. са представители на НПО.
Интересен е фактът, че почти един и същи брой представители от бизнеса и общините
споделят същия проблем (16 бр. – Община и 17 бр. за бизнеса). В същото време отправят
критики едни към други именно в посока усещането, че другата страна „не откликва на
подадената ръка“ („Бизнеса е пасивен. Три поредни години се опитваме да правим
коледен базар и беше много трудно да организираме бизнеса да се включи. Идеята беше
да се покажат местни производители на сирена, колбаси и др. Нищо не стана.
Феодални, самостоятелни и мрънкащи…“; Имали бизнесмени, които да инвестират в
граждански инициативи?: „Няма такива. Може, но единствено само, ако ги потърсим
и основно за спонсорство. Става едно питане и молене” и др.). Това е ясен признак, че
ефективността на комуникацията между целевите групи е сравнително ниска и това е
поле, където следва да се положат сериозни усилия. Очевидно е, че една не малка част
от представителите на целевите групи все още не могат да намерят пресечената точка на
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своите интереси и да реализират взаимноизгодни дейности, които са и в полза на
общността.
Както се вижда и от самата база данни (електронно приложение към настоящия
доклад) са установени много на брой организации, които са официално регистрирани, но
за някои от тях няма никаква информация в публичното пространство. Този факт може
да означава, че или тези организации са създадени, но реално не извършват дейност или
са се ограничили само върху конкретна работа с малка група хора, поради което
обществено полезната им дейност е с много ниска степен на въздействие. Поради
посочените по-горе причини те не са включени в последната обобщаваща под страница
на регионалните карти – „Обществено активни“ представени в таблица 2 по-долу.
Други критерии, след прилагането, на които доведоха до това някои организации да
не бъдат включени в групата на тези определени като „Обществено активни“ са както
следва:
 налице са организации, чиято регистрация е само с цел извършване на
конкретна задача или във връзка с даден проект. След приключването и
изпълнението на определените задачи тези организации реално спират своята
дейност и от тях не може да се очаква да се включат в общественополезни
инициативи;
 част от регистрираните организации са такива, които са били много активни и
за чиято дейност назад във времето се откриват данни в различни публикации
за проведени: форуми, семинари, дарителски, кампании, реализирани
проекти, със спечелено финансиране по различни донорски програми, но за
съжаление през последните три години не се открива информация за тяхната
дейност, вкл. и в персоналните им сайтове и фейсбук страници. Причините за
регистрираната липса на активност към сегашният момент може да са найразлични, от междуличностни конфликти между членовете или конфликти с
различни институции, загуба на квалифицирани членове и персонал, които да
подготвят и осъществят даден проект, липсва на нови идеи, а от там и до
намалени възможности за достъп до финансиране и др.
 много тясна специализираност на дейността и интересите, а това са:
А) спортни клубове – събраната база данни за дейността на спортните
клубове е отделена в самостоятелна под страница (sheet) „Спорт и
физическа култура“. Те са една голяма група от „Всички“ регистрирани
организации: за Бургас – от общо 509 бр. регистрирани НПО 195 бр.
(38,31%) са спортни организации; за Стара Загора – от общо 269 бр., 108
(40,15%) са спортни клубове; за Сливен – от общо 205 бр. спортните са 86
бр. (41,95%); в Ямбол – са общо 108 бр. от които със спорт се занимават
65 бр.(60,18%). Макар да са много активни в своята дейност тези
организации не се очертават като такива, които биха се ангажирали с
инициативи извън нея. По-скоро могат да бъдат разглеждани като
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партньори в стремежа да бъде популяризирана дадена инициатива
(възникнал даден социален, екологичен или друг вид проблем на
територията, както и предложения за разрешаването им от страна на други
НПО, бизнес или общините). Това може да стане съвместно при
провеждането на спортните инициативи на тези клубове, тъй като това са
именно едни от най-посещаваните събития от страна на широката
общественост. Направеното предположение, че от спортните клубове не
следва да се очаква да инициират и реализират идеи извън, конкретните
спортове, които практикуват се основава и на фактът, че при извършеното
проучване е установен само един спортен клуб, който демонстрирал поширок обхват в дейността си. Това е бургаското сдружение „Спортен клуб
Европул“, който през 2019 г. реализира проект: „Инициатива за открито и
отговорно управление“, чрез финансиране от ОП „Добро управление“
2014-2020г. (справка ИСУН 2014-2020, номер на проекта BG05SFOP0012.009-0200-C03). Именно проявения интерес и положени усилия в сфера
извън пряката спортна дейност от страна на този клуб даде основание той
да бъде включен в групата на обществено активните посочени в табл. 2.
Б) училищните настоятелства и образователни организации събраната база данни за дейността на училищните настоятелства е
отделена в самостоятелна под страница (sheet) „Образование“. Това са
неправителствени организации, които подобно на спортните клубове,
основно са строго специализирани в своята дейност. Групата на
образователните сдружения за както следва: за Бургас – от общо 509 бр.
регистрирани НПО 47 бр. (9,23%) са училищни настоятелства и
образователни организации; за Стара Загора – от общо 269 бр., 10 (3,72%)
са училищни настоятелства; за Сливен – от общо 205 бр. спортните са 7 бр.
(3,41%); в Ямбол – са общо 108 бр. от които със спорт се занимават 10
бр.(9,25%). Както се вижда и от събраните данни, те не регистрират
инициативи извън образователната дейност на училищата и
образователните центрове към които са създадени. Разбира се тук трябва
да се направи една уговорка, че тези образователни организации предвид
спецификата си са важна част от социално-икономическия живот на
териториите. Това е една от причините те да бъдат поставени в
самостоятелна под страница. Именно една част от тях основно от Бургас са
проявили и дейност извън образованието и тази тяхна активност с поширок обхват, следва да бъде интегрирана в обществено полезни
инициативи. Поради тази причина тези сдружения са отбелязани с повисока степен на потенциал, който имат за участие в обществени дебати и
иницииране на обществено полезни дейности. Това са общо 13
организации от Бургас, а именно: сдружение „Образование и технологии“,
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Училищно настоятелство (УН) на ПМГ акад. Никола Обрешков, УН Петко
Росен При СОУ „Петко Росен“, УН към общински детски комплексБургас, УН към професионална гимназия по транспорт, УН при ОУ
„Найден Геров“, УН при ОУ "Пейо Крачолов Яворов " - гр. Бургас, УН при
ОУ "Христо Ботев" кв. Долно езерово, гр. Бургас, УН при ОУ Петко Рачев
Славейков, УН при професионална гимназия по механоелектротехника и
електроника, УН при СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас,
УН при ОУ "Свети Климент Охридски“, УН при Търговска гимназия гр.
Бургас. При направения разрез това са настоятелствата към училища, които
са активни, амбициозни и отворени към нови идеи. Тази амбициозност в
сферата, в която работят е отразена и във факта, че почти всички от тях са
извършили необходимите усилия и действия, така че да бъдат
регистрирани и включен в списъка на иновативните училища в България
за 2019-2020 на Министерски съвет. Не е случаен факта, че именно те имат
опит в подготовката на редица проекти, които са реализирали, чрез
финансиране по: Еразъм +, ОПРЧР, ОПНОИР, и др. донорски програми;
Може да бъде направен следният анализ за неправителствените организации на
база данните от регионалните карти за всяка една от четирите общини:
Бургас:
Както се вижда от създадената база данни като най-голяма от изследваните
общини, в Бургас към днешна дата има регистрирани и най-голям брой граждански
сдружения – 509 на брой. Това внушително количество очертава наличието на
множество циркулиращи граждански интереси на територията на общината, което
несъмнено е обусловено от нейното икономическо развитие, висок урбанистичен
потенциал и географска и социална специфика. Община Бургас и ръководещият я екип
се очертава в настоящето изследване и като лидер в провеждането на общински политики
и мощен фактор за създаването на локални коалиции с широката подкрепа на бизнеса,
гражданските организации и медиите. Това се потвърждава и направения разрез при
организациите от сферата на спорта и образованието.
Общия процент на НПО, чиято дейност е в спорта – 195бр. и образованието 47 бр.
спрямо официално регистрираните неправителствени организации на територията е
близо 48%. Неправителствените организации от територията на Бургас, работещи в
сферата на социалните дейности и здравеопазване, са общо 55 бр. или близо 10 на сто от
целия граждански сектор на общината. Сред тях се открояват много сериозни и стабилни
граждански сдружения с реална тежест и влияние в бургаското общество, а както и личи
от актуалните им проектни начинания и с много висок потенциал да участват в
обществени дебати, формулиране на местни политики и практически кооперативни
решения. Като такива, изследването регистрира 9 организации, а още 13 са със среден
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потенциал за участие в обществен дебат. Това предполага много сериозна гражданска и
експертна база за развитие на социални политики и проектни, а организациите, които
биха могли да партнират в тази посока са ясно разграничени и покриват важни зони в
тази социална сфера. Частично тези организации поемат и изпълняват реални
обществени ангажименти, които имат отношение и към национални политики в
социалната сфера и подпомагане. Точно тази група от 22 НПО са същински важен
партньор в сътрудничеството с общинската администрация и местния бизнес.
Общия брой на НПО, регистрирани в Бургас, които са ангажирани в други сфери на
дейност, извън спорта, здравеопазването, социалните дейности и образованието са 212
бр.. Това са близо 42% от гражданските сдружения. Те покриват разнообразни сфери на
дейност – култура, екология, научна и научно-практическа дейност и др. и имат
отношение към огромният потенциал, който община с размерите на Бургас предлага.
Разбира се за повече от половината от тези регистрирани в правния мир НПО поставени
в тази група „Други“, а именно близо 54% (114 бр.) няма данни за обществена активност
в публичното пространство. Предвид тези факти може да се предположи, че е налице
голяма вероятност към периода на извършеното проучване да са прекратили своята
дейност.
Доколкото науката, културата и съпътстващите цивилизованото развитие периферни
дейности са важни маркери за наличие на урбанистичен живот, наличието на такъв висок
брой граждански сдружения, а именно 98 бр., показващи реална активност в сферите и
извън спорта, образование, социални дейности и здравеопазване, представлява важен
индикатор за съществено общественото развитие за общината и несъмнено те трябва
трайно да присъстват в интереса на общинската администрация като потенциални
партньори и съюзници.
Стара Загора:
Базата данни, която е електронно приложение към настоящия доклад сочи, че на
територията на градския ареал на община Стара Загора има официално регистрирани
общо 269 бр. неправителствени организации. Почти половината от тях са ангажирани в
сферите на спорта – 108 бр. и образованието 10 бр. От изследваните четири общини
единствено в Стара Загора са установени 6 бр. от тях, които развиват и подкрепят
дейности в областта на животновъдството, което не е изненадващо, доколкото на
територията на общината се намира реномирано висше учебно заведение по ветеринарна
медицина. Този тип организации са много тясно специализирани в търсенето на решения
на възникналите при тях казуси. Това в никакъв случай не обезценява стойността на
гражданското сдружаване, но не предполага неговото ангажиране с широкомащабна
местна политика.
В приложената електронна база данни личат 145бр. НПО или над 53% от
присъстващите в регионалната карта на Старта Загора, които развиват съществена
дейност в разнородни социални полета, извън сферите на спорт и образование – човешки
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права, социални проекти и политики, защита на дискриминирани или
непривилегировани социални групи, научни, културни и екологични каузи. Както бе
посочено при Бургас и тук съществува вероятност повече от половината от тях (близо
55%), а именно 79 бр., към периода на изследването да са прекъснали своята дейност. За
щастие основната част от останалите 66 бр., а именно 42 бр. са определени като
обществено активни. Това са граждански сдружения и фондации, които осъществяват
реални проекти в своята област и влизат в граждански коалиции, за да разширяват
обхвата на своята дейност. Техният дял е сравнително висок за община като Стара
Загора, което сочи, че на територията на общината гражданските интереси имат много
здрава база. Наличието на толкова сериозен и широко развит граждански сектор
вероятно е и причина община Стара Загора традиционна да заема високи нива в Индекса
на местната почтеност, който традиционно прави Асоциация "Прозрачност без граници".
В първата тройка традиционно присъстват София, както и община Бургас. Гражданският
сектор тук има натрупан опит от проведени два местни референдума, както и горещ
телефон за бърза реакция на общинската власт по ключови проблеми. В същото време в
последните месеци се наблюдава влошаване на комуникацията след закриването на
платформата „Моята е-Община“, която в продължение на две години осигуряваше
обратна връзка на гражданските питания и недоволства. Това е казус, който със
сигурност ще се развива в бъдеще и ще положи отпечатък върху бъдещето на
отношенията между НПО в града и местната администрация.
Сливен:
Съгласно създадената електронна база данни под формата на Регионална карта на
градския ареал на община Сливен е видно, че общо регистрираните в правния мир
нестопански сдружения и фондации са 205 бр. Както бе посочено по-горе близо
половината от тях, развиват своята дейност в спорта – 86 бр. и образованието – 7 бр.,
което е около 45% от общия брой. Останалите регистрирани сдружения и фондации са
ангажирани в различни сфери от социалния живот на общността, като някои от тях са
строго специализирани. В Сливен е установено едно явление, които води в известна
степен до размиване на граждански сектор и местната власт. За макар и малка част – 3бр.
от сдруженията на територията е установена политическа активност, а за едно има данни,
че е регистрирано с цел участие в местните избори.
За съжаление както е видно от събраната информация в посочена в регионалната карта
за Сливен за голяма част - 111 бр. от сдруженията регистрирани с предмет на дейност
извън спорта и образованието не са открити данни за активност в публичност
пространство и е голяма вероятността на да функционират вече. За мащабите на община
Сливен обаче реално действащите, които заявяват своята жизнеспособност и я
популяризират по някакъв начин пред трети лица не са малко, а именно 55 бр. Една
сериозна група от тях има изградени партньорства, както с община Сливен, така и с други
НПО в т.ч. и от страна, както и натрупан опит с реализирани проекти част от които
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финансирани по различни донорски прояви. Това е много добър признак за
жизнеспособността на неправителствения сектор, въпреки че при проведените фокус
групи и от страна на общината и представители на самите НПО признават, че много от
инициативите идват именно от общинска администрация, като отчитат инертното
поведение при повечето си колеги. На фона на споделената информация обаче, е факт че
са установени не малко организации, а именно 32 бр., повечето от които 26 бр. очевидно
имат висок и среден потенциал за участие в обществено полезни инициативи и могат да
бъдат увлечени активно да съдействат на общината и бизнеса при решаването на важни
за територията казуси и възникнали проблеми с цел повишаване качеството на живот. За
територията на община като Сливен този потенциал следва да бъде в максимална степен
използван. Към тази група могат да бъдат увлечени и като партньори голяма част от
спортните клубове, които на територията не малко.
Ямбол:
В правния мир на местно ниво бяха установени общо 108бр. неправителствени
организации, които са регистрирани с различен основен предмет на дейност. Както беше
посочено по-горе близо 70% от тях са в сферите на спорта – 65 бр. и образованието – 10
бр. Останалите около 30% са организации, чиято дейност е в областите на свързани с
различни аспекти на регионалното развитие – културни, обучителни, информационни и
доброволчески. За съжаление както бе констатирано и при другите три общини Бургас,
Стара Загора и Сливен и тук една голяма част от тази група, работеща извън сферите на
спорта и образованието, за само 23 бр. от тях се откриват данни за реално реализирана
дейност. Добрата новина е тези организации демонстрират висока активност и
извършват много полезни дейности за социалните групи, за които са създадени. Някои
от тях поддържат интереса на обществото към тях от десетилетия. Общото е, че развиват
проектната си дейност „на парче“ и са пряко зависими от външно донорско и най-често
частно финансиране. Това влияе върху дейността им дотолкова, че те не развиват
дейности в други сфери, освен в онази, заради която са създадени и ги прави априори
периферен партньор в активен тристранен обществен диалог между местната власт,
бизнеса и гражданския сектор. Техният потенциал е в това, че работят в много тясна
връзка с отделни групи от общността, а слабата им страна – че се развиват „на тласъци“
в зависимост от наличното финансиране и налични активни проекти. Това е същинската
база за развитие на гражданския сектор в общината и неговото съществуване в бъдеще.
Сред най-активните НПО с голям потенциал за развитие на формати за устойчиво
участие в комуникация на локално ниво се открояват 16 организации или 14-15% от
всички граждански сдружения в общината (посочени в табл.2).
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Таблица 2 База данни на организациите, за които е установена активност в публичното пространство, вкл. през последните 3 години
Вид на
Потенциал
заинте
за участие
№ Район ресова Наименование
Дейност и основни интереси
Регистрирана обществена активност
в
ната
обществен
страна
и дебати

1

Бургас

Сдруж
ение

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,

Един от основните организиратори на
ежегоден форум АрхИдеи в Експозиционен
Център ФЛОРА в гр. Бургас, който
популяризира света на архитектурата,
дизайна и строителството. Форумът се
организира съместно с Асоциация на
интериорните дизайнери в България и
Община Бургас, всяка година през месец
август. Изградено сътрудничество между
Сдружението и Община Бургас в посока
архитектура и дизайн на градската среда.
Натрупан
опит
в
създаването
и
провеждането на творчески работилници,
осъществявани посредством иновативни
технологии: DesignMorphine, която е
креативна платформа за дизайн чрез
уъркшопи, лекции, проекти и изследвания в
сферата на архитектурата, дизайна и
изкуствата. Интерент страница: http://newsarchidei.blogspot.com/2016/07/7ARTS.html;
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.

Висок
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2

3

4

Бургас

Бургас

Бургас

Сдруж
ение

Сдруж
ение

Сдруж
ение

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.

Организиране на различни кампании за
осиновяване и грижа (медиц. грижи,
кастрация, чипиране и др.) за бездомни и
пострадали животни: кучета и котки,
набиране на средства за финансиране на
домове за тях: благотворителен базар "С
любов към животните", кампания "Надежда
за бездомните животни", активна дейност в
социалните мрежи. Няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.

Среден

сценични
Организатор на различни концерти и
събития,
спектакли, които са извън културния
класове,
календар на общината. Няма регистрирани
сувенири,
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.

Нисък

АРТПИЕРИЯ

Култура: Център за музикални и
изкуства, организира културни
курсове, кръжоци, майсторски
издателска дейност, продажба на
консултантска дейност и др.

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.

Организатор на различни литературни
четения и спектакли, които са извън
културния календар на общината: "ТЕАТЪР
НА ПОЕЗИЯТА - ЛЮБОВ-ФАНТОМ" и др.
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.

Нисък

28

5

6

7

Бургас

Сдруже
ние

АСОЦИАЦИЯ
ДЕМЕТРА

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

Бургас

Сдруж
ение

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ИЗВЪНСЪДЕБНО
РАЗРЕШАВАНЕ
НА СПОРОВЕ

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

Сдруж
ение

АСОЦИАЦИЯ ЗА
СЕМЕЙНА
ПОДКРЕПА И
СОЦИАЛНА
РАБОТА

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

Бургас

Активно работи за защита на правата на
жените, деца и младежи и лица преживяли
насилие. Организирани центорве за:
превенция за насилието и престъпността,
кризисни центрове за деца и лица жертви на
насилие и трафик. Разработена програма за
превенция за насилието сред деца и
младежи, превенция на сексуалната
експлоатация на деца в процеса на
деинституализация. Реализирани и процес
на прилагане редица проетки касаещи
насилието на жени, деца и младежи,
подобряване на сътрудничеството между
институциите с цел превенция на насилието
и престъпността и др. Изградено
сътрудничество с държавните и местни
власти в лицето на Община Бургас. интернет
страница: https://demetra-bg.org/
Специализирано сдружение, за което няма
данни за обществена активност извън
ангажиментите в организацията, поради
която е създадено. Няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Реализирани
различни
проекти
за
подпомагане на представители на различни
уязвими групи, финансирани по различни
донорски програми: Програма "ФАР",
Фондация "Отворено общество", МТСП,
Обединени Холандски фондации за
централна и източна Европа, Програма

Висок

Среден

Висок
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Матра-Кап, към посолството на Кралство
Холандия, ОПРЧР 2007-2013, интернет
страница: https://aspsrorg.weebly.com/

8

Бургас

Сдруж
ение

АСОЦИАЦИЯ ЗА
СТРАТЕГИЧЕСК
О УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛФИ

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

Ежегодно от 2005 г. по инициатива на АСУ
Делфи
се
организира
регионалната
инициатива "Торерантността - храмония в
многообразието". Основни партньори в
инициативата са Регионален инспекторат по
образованието - гр. Бургас, фондация
"Астика" и училищата от Бургас и региона.
Реализирани проекти: "Лаборатория за
младежка активност", Инициатива за
превенция
на
дискриминацията",
"Осведоменост за антидискриминационното
законодателство при упражняване правото
на труд", финан. по ФАР и други донорски
програми. От 2018 г. сдружението участва в
три годишен международен проект,
финансиран по европейската програма
DEAR, с участието на 13 организации от 9
държави от Европа и Америка, който проект
обхваща следните теми: "Идентичност и
взаимоотношения", "Дискриминация" и
"Насилие породено от дискриминация"

Висок
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Бургас

Бургас

Бургас

Сдруж
ение

АСОЦИАЦИЯ
ИНТЕГРА
БЪЛГАРИЯ

Сдруж
ение

БРАНШОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
ТАКСИМЕТРОВ
ИТЕ
ПРЕВОЗВАЧИ И
ШОФЬОРИ В
ГР.БУРГАС

Сдруж
ение

БУРГАСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ЕКОЛОГИЧЕН И
СЕЛСКИ
ТУРИЗЪМ

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.
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 Европейския 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

Член във форум "Гражданско участие",
чиято основна мисия е овластяване на
гражданите, промяна на обществените
нагласи и насърчаване на гражданското
участие: https://www.fgu.bg/za-nas/

Среден

Налични данни за активно взаимодействие с
Общинския съвет с цел подобряване на
таксиметровите услуги в град Бургас, както
и условията на работа на таксиметровите
шофьори и пътната обстановка в града

Среден

Участие
в
международна
научна
конференция на тема: „Екологичен и селски
туризъм
–
предизвикателства
и
перспективи”.
Активно
работи
за
екологичното развитие на Бургаски регион;
интернет
страница:
http://baest.atspace.com/index.html

Среден
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Бургас

Бургас

Сдруж
ение

Сдруж
ение

БУРГАСКА
ПЕДИАТРИЧНА
АСОЦИАЦИЯ

БУРГАСКА
ПИСАТЕЛСКА
ОБЩНОСТ

на жизнеспособността и самобитността на
селата с туристически потенциал.
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.

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.

Участия в национални и международни
конгреси по теми засягащи педиатрчината
наука и нейното развитие. Липсват данни за
друг вид обществена активност в
публичното пространство.

Среден

С подкрепата на Община Бургас,
Сдружението организира традиционни
прояви: Есенни литературни празници,
Национален конкурс за поезия на името на
Христо Фотев, Годишен преглед на
литературната продукция, след който се
връчват наградите на Община Бургас за
литература - статуетка "Златен Пегас" и
плакетите "Христо Фотев", "Петко Росен" и
"Пегас" и др. БПО си партнира с
нестопански организации, читалища и
творчески
организации.
От
години
подпомага списание "Море", което се е
наложило като едно от най-авторитетните
литературни издания в страната. Веднъж
годишно се издава и алманах "Бургас" с
творби на поети от всички поколения.
Изграден на Дом на писателите с обособен
музеен кът „Христо Фотев". На всеки две

Среден
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години Сдружението съвместно с Община
Бургас, Министерството на културата,
Съюза на българските писатели организира
Национален конкурс, посветен на големия
бургаски поет Христо Фотев
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Бургас

Бургас

Сдруж
ение

Сдруж
ение

БУРГАСКА
РЕГИОНАЛНА
ТУРИСТИЧЕСКА
КАМАРА

БУРГАСЛАБ

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;
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.

Работи активно в сътрудничество с Община
Бургас за развитието на туризма в региона,
като извършва анализи, като дава изводи и
препоръки за неговото състояние в региона.
Интернет
страница:
https://www.brtcbourgas.org/

Висок

Сдружението с подкрепата на Община
Бургас организира ежегодно в Бургас
състезание Burgas Game Jam, което е част от
най-голямото международно събитие за
създаване на компютърни и настолни игри
Global Game Jam. БургасЛаб е организитор и
други
събития
като:
техническа
конференция BurgasConf; Music tech meetup;
"Читалището с хамака" - срещи с различни
предприемачи и споделяне на придобит
опит

Висок
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Бургас

Сдруж
ение

БЪЛГАРОИТАЛИАНСКИ
ЦЕНТЪР ДА
ВИНЧИ

Да подпомага развитието на традиционното
и ползотворно за България приятелство с
Италия; да създава обществени нагласи за
подкрепа на устойчиво развитие на българоиталианските 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.

Активно дейности за разработването на
модели и механизми за откриване на нови
международни въздушни и морски линии до
Бургас, включително и от Италия,
организиране на дарителска кампания
„Полет над бургаските езера“ за набиране на
средства за проучване на възможностите за
сертифициране
на
водна
летателна
площадка на едно от бургаските езера, с цел
разработването на уникален продукт, който
да допринесе за развитието на бургаските
езера като места за спорт, отдих и
забавление. Сдружението с подкрепата на
Културен
център
Морско
казино
организират изложба на тема: "Италия за
мен".
Подписан
меморандум
за
сътрудничество
с
„Индустриален
и
логистичен парк - Бургас" АД, с цел
прилагането на иновативен подход в
създаването на подходяща среда за
потенциални италиански инвеститори.
Интернет страница: http://davinciorg.eu/

Среден
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Бургас

Бургас

Сдруж
ение

Сдруж
ение

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
И УСЛУГИ

БЪЛГАРСКО
СДРУЖЕНИЕ ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ
НА
ГРАЖДАНСКАТ
А ИНИЦИАТИВА

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.
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 национален 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

Организира дарителски кампании в
подкрепа на хора с увреждания. Участва в
обсъждания за промяна на Закона за
социалните услуги. Член във форум
"Гражданско участие", чиято основна мисия
е овластяване на гражданите, промяна на
обществените нагласи и насърчаване на
гражданското
участие:
https://www.fgu.bg/za-nas/

Среден

Реализирани проекти: "Подобряване на
законодателната среда за пряка демокрация
в
България
с
българо-швейцарско
партньорство"; "Демокрация и гражданско
участие в дигиталната ера. Насърчаване на
е-демокрацията в България чрез най-добър
опит от Исландия"; "От, на и за народа" Популяризиране на непознати практики на
гражданско участие от САЩ; Консултиране
на комитети и инициатори на референдуми;
участие в международната конференция „За
работеща пряка демокрация в България”;
Информационна дейност и популяризиране
на пряката демокрация; консултации на
инициативни комитети за чист въздух,
желаещи да проведат подписки за местен

Висок
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Сдруже
ние

ВЕРНИЯТ
НАСТОЙНИК

20

Бургас

Сдруже
ние

ГЛАСЪТ НА
ЖИВОТНИТЕ

на проекти и бизнес планове, управление на референдум в Нова Загора и Бургас и др.
благотворителни фондове
Член на Форум "Гражданско участие";
интернет страница: https://www.initiative.bg/
Подпомагане на личностното изграждане и
развитие на ромите и лицата в неравностойно
социално
положение
като
свободни
Активна дейност в подпомагането на лица в
личности, обогатяване знанията на младежта
неравностойно положение: представители
в областта на обществените науки,
на ромската общност, както и подпомагне на
икономиката, хуманитарната и духовната
възрастни хора - поддържане на "Домове за
област, държавното, стопанско и социално
възрастни хора" интернет страница:
управление и други области на науката,
http://verniatnastoinik.bg/, в т.ч. и извън гр.
културата, образованието, тяхната социална
Бургас. Реализиране на проект: „Домашна
интеграция и практическа реализация в
грижа” на територията на град Бургас.
живота за оцеляване на социално слабите
Благотворителна
дейност.
интернет
среди; популяризиране на необходимостта от
страница: https://verniatnastoinik.org/;
придобиването
на
образование
сред
ромското
население
и
лицата
в
неравностойно социално положение;
Осъществява благотворителна и доброволна
дейност по осигуряването на средства за
защита
на
животните
с
всички
законосъобразни действия, работа за
Активна дейност във връзка с дарителски
укрепване на човешкия морал, чрез
кампании, осиновяване и грижа за
популяризиране на толерантно и отговорно
животните.
Интернет
страница:
отношение към животните, развиване на
https://animalsvoicebg.com/
природозащитна етика, способстване за
високата информираност по проблемите с
животните, овладяване на популацията на
безстопанствените кучета и котки

Висок
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Сдруже
ние

ДЕТСКИ
ЦЕНТЪР
РОНКАЛИ

22

Бургас

Сдруже
ние

ДОЗА ОБИЧ

Бургас

Сдруже
ние

ДРУЖЕСТВО НА
ХУДОЖНИЦИТЕ
- БУРГАС

23

Работи директно с работа с децата от Център
за настаняване от семеен тип, осъществява
много социални проекти, като напр.:
Социален консултативен център Ронкали;
Социални дейности: Да предлага грижи,
Игрови клуб „ Сбъднати мечти”; Участие и
помощ и подпомагане при развитието на
предоставяне на равни шансове на социално
безпризорни деца и младежи.
слаби, инвалиди и хора в неравностойно
положение; Ние можем повече; Съвместно
работа с Общината; интернет страница:
http://roncalli.na4alobg.com/
НПО, което обединява експерти в областта
на
наркоманиите
и
превенция
на
ХИВ/СПИН. Акцентът на дейността е
Реализирани проекти в областта на
поставен върху здравния, социалния и
наркоманиите и превенция на ХИВ/СПИН,
правния статус на представителите на групи,
финансирани
по
рзлични
донорски
практикуващи рисково поведение. При
програми,
Министерство
на
своето участие в разработването на местни и
здравеопазването и дарения. Интернет
национални стратегии и програми, екипът
страница: http://doseoflove.org/bg/
разпространява добри практики. Обучава и
мултиплицира опита си сред организации и
колеги.
С подкрепата на Община Бургас,
Развитие на изобразителните изкуства от Сдружението организира традиционни
всички жанрове на основата на високи прояви: Биенале за съвременно българско
професионални критерии и многообразие на изкуство "Приятели на морето"; участват в
творчески и стилови направления и други културния календар на Общината. Провежда
дейности
с
цел
подпомагане
и графичен
пленер,
наречен
„Есенни
популяризиране
на
изобразителните графични срещи“, в който участват автори с
изкуства
национална и международна известност и
др.

Среден
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Бургас

Сдруже
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Сдруже
ние

ИНСТИТУТ ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧ
ЕСТВО,
УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ И
ИНОВАЦИИЧЕРНО МОРЕ

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

Партньор по проект: Проект „Ново
поколение предприемачи - дигитални
инструменти за изграждане и разширяване
на бизнес“, с финансовата подкрепа на
Национална
програма
за
младежта,
Сдружението планира и организира събития
с различен мащаб и формат - конференции,
кръгли
маси,
дискусионни
форуми,
обучителни семинари и др, проучва и
анализира системното прилагане на
нормативните актове в областта на
устойчивото развитие, насърчаването на
предприемачеството,
социалната
интеграция, съхраняването на културноисторическото наследство, природата и
биоразнообразието; интернет страница:
http://institute-esdi.org/

Висок

ИНСТИТУТ ЗА
РЕГИОНАЛНИ
СТРАТЕГИИ

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;

Активна дейност във връзка с развитието на
Бургаски регион, реализиране на няколко
проекта, релизирани формуми на теми
засягащи разивитието на Бургаска област и
черноморието. Извършване на изследвания,
анализи и прогнози в тази сфера. Интернет
страница: http://www.irsburgas.com/bg

Висок
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Бургас

Сдруже
ние

КЛЪСТЕР
ИНФОРМАЦИОН
НИ И
КОМУНИКАЦИО
ННИ
ТЕХНОЛОГИИ
БУРГАС

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

Сдруже
ние

КОНФЕДЕРАЦИ
Я НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ПИСАТЕЛИ

Култура: да подпомага писателската дейност,
книгоиздаването,
възките
между
професионални
писатели
и
непрофесионалисти, лобиране за създаването
на център за емигрантска литература и др.

Работи активно за развитието на индустрия
4.0 в региона, реализирана Платформа
“STARTUPHUB.BG”, която е създадена в
рамките на проект “Осигуряване на
ефективна подкрепа за предприемачество
като извършва анализи, като дава изводи и
препоръчки за неговото състояние в
региона." с финансовата подкрепа на
ОПРЧР, реализирани различни проекти,
като:
VR
Burgas
(https://www.vrburgas.com/bg),
в
партньорство с община Бургас и "Булеварт:
- мрежа на сетивата, чиято цел е
популяризиране
на
бургаските
забележителности по интересен начин във
виртуалното пространство и др; провеждане
на конференции и обучения
Интернет
страница: https:/https://ictc-burgas.org/bg
Активно
работи
за
създаване
на
възможности за равен старт на всички
пишещи хора от различните литературни
жанрове, както от страната, така и тези
творци, които трайно са се заселили в
чужбина;
интернет
страница:
https://konfederaciabgpisateli.com/

Висок
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ЛЪВСКО СЪРЦЕ

29

Бургас

Фондац
ия

МАКЕНЗИ

30

Бургас

Сдруже
ние

МАЛКИЯТ
ПРИНЦ

Специализирано сдружение, за което няма
данни за обществена активност извън
ангажиментите в организацията, поради
която е създадено; не фигурира в списъка
Дейности във връзка с изграждане на спортна със спортни клубове финансирани и
култура и поддържане на добра физическа вземащи участие в спортния календар;
форма сред хората;
Огранизатор на ежегодеен: Ултра крос
триатлон "Лъвско сърце", включващ
плуване, колоездене, бягане; интернет
страница: Няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.;
Развитие и утвърждаване на духовните
ценности и гражданското общество, на Работи за развитието на младите хора,
образованието,
науката,
техниката, създавайки условия за обмяна на опит в
технологиите и културата. Подпомагане на международен план. Организира семинари и
социалната интеграция и личностната обучителни курсове, както и ежегодния
реализация. Защита на човешките права и на конкурс "Слова с пера". Интернет страница:
околната среда. Подпомагане на социално http://mackenziebg.org/. Няма регистрирани
слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
от грижи.
Активно
подпомагат
процеса
по
осиновяване, осигурявайки комплекс от
Изграждане на детски терапевтичен център необходимите услуги и специлисти по време
за деца с множество увреждания; протекция на целия процес. Организиране и
и съдействие за решаване проблемите на провеждане
на
хуманитарни
мисии
децата с увреждания и семействата им.
насочени към подпомагане на деца в
неравностойно
положение.
Интернет
страница: https://malkiatprintz.org/
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МЕНТАЛ ЛИГА

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

Активно работи за социализицията на хора с
различни увреждания, като в дейностите
които се инициират и реализират се
включват всички групи с увреждане
(сензорни, физически и ментални): различни
спортни и културни събития, медицинска
рехабилитация, съвместно с Общината
реализира и осигурен достъп до плажната
ивица за хора с двигателни увреждания, и
др..
Интернет
страница:
https://mentalleague.org/

Висок

МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
РИБАРСКА
ГРУПА БУРГАСКАМЕНО

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

Създадена в следствие на публично - частно
партньорство с финансовата подкрепа на
Европейски фонд за морско дело и
рибарство и ПМДР 2014-2020год. с цел
предоставяне на европейски средства за
подпомагане на бизнеса в сектор "Рибарство
и аквакултури, както и за реализирането на
обществено-значими проекти, разработени
от НПО, читалища и Общините Бургас и
Камено. интернет страница: http://flagburgas.org/

Висок

Организиране на различни дарителски
Осъществяване на благотворителна и
кампании и благотворителни събития с цел
доброволческа дейност по осигуряване на
подпомагане на бездомни животни,
средства за защита на животните с всички
подпомагане на процеса по осиновяването
законосъобразни действия
им.
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ние

МЛАДЕЖКА
ДОБРОВОЛЧЕСК
А МРЕЖА

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

Активно работи по реализиране на различни
проекти в областта на младежкото
доброволчество: Проект 'Променяме света",
финансиран от Национална програма за
младежта (2016-2020), с цел неформално
обучение за младежки лидери, дванадесет
доброволчески инициативи и кампании,
младежки
форум
"Конференция
на
бъдещето"; Проект „По пътя на надеждата”
I и II. Целта на проекта е приемане и
изграждане на култура на доверие към
бежанците с финансовата подкрепа на
Община Бургас и Фонд за доброволчески
инициативи
на
фондация
"Астика";
Ежегодно доброволците на сдружението
вземат
участие
в
подготовката
и
реализацията на кампании и инициативи
като „Часът на Земята”, „Чаено парти- ден на
доброволеца"; „Международен ден на
младежта”;
европейска
седмица
на
движението и спорта "Move Week",
тиймбилдинг, обучения, междукултурни
вечери и други. Сдружението е партньор по
проекти за младежки обмен и младежки
работници, по програма "Еразъм+; проекта
"Активираме младите" е да се проучат
потребностите и интересите на младите хора
в малките населени места от област Бургас,
с финансовата подкрепа на Министерство на
младежта и спорта - Национална програма за

Висок
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Бургас

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.

Сдруже
ние

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.

Сдруже
ние

ОБЩЕСТВО ЗА
КУЛТУРА НА
ЧЕТЕНЕТО И
ПИСАНЕТО В
БЪЛГАРИЯ

Сдруже
ние

младежта (2016-2020), член са на Форум
"Гражданско участие"
Активно работи за подобряване на
условията за развитието на младите,
реализирайки
разнообразни
проекти,
финансирани
отразлични
донорски
програми:
проект „Да
изпълним
невъзможните мечти“, финансиран от
Програма „Права, равенство и гражданство
(2014-2020)” на Европейския съюз; с
подкрепата на Община Бургас организират
workshop – форум “Как да бъдеш aртист, DJ
и продуцент през 2020г.; благотворителен
коледен бaл с подкрепата на Община Бургас
и БЧК с подпомагане обучението на деца и
др.; интернет страница: http://mg2007.bg/
Организатор на Научно-практически форум
"Иновации в обучението и познавателното
развитие" в партньорство с Община Бургас,
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и
Бургаския свободен университет., издател
на списание: "Образование и технологии",
образователен център; интернет страница:
http://itlearning-bg.com/;

Организатор на национален Фестивал:
Дейности за повишаване на културата и
"Четящия човек" в Бургас, със съдействието
образованието
на Общината и Министерство на културата.

Висок
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Бургас

Бургас

Бургас

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

Реализиран проект " Заедно срещу рака" с
фиансовата подкрепа на Програма за
подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 - 2014 г. Орагизиране и
участия в различни семинари и конференции
по
теми,
касаещи проблемите
на
онкоболните
и
техните
близки.
Организиране на различни балготворителни
събития: pluwen maraton; художествена
изложба "Пътуване към себе си“ и др.;
интернет страница: https://cpf-burgas.info/

Среден

Сдруже
ние

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

Организатор на различни събития, чрез
които се обръща внимание на обществено
значими социални и екологични проблеми:
шествия, протести, срещи с НПО, спортни
турнири и др.; интернет страница:
https://ozbg.bg/

Висок
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ние

ПЕНСИОНЕРСК
И КЛУБПРИСТАНИЩЕ
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

Организатор на културни събития и
фолклорни изяви във връзка с различни
празници, проведени благотоврителни
кампании за подпомагане на нуждаещи се
лица в т.ч. и на такива които не са членовете
на Сдружението.
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ПЕТЛИТЕ
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ПРИЗВАНИЕ
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ПРИКАЗНО
СЕЛИЩЕ

44

Бургас

Сдруже
ние

ПРОЕКТЕКА

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
Стимулиране активното участие на хора в
повишаване на личностното и кариерното им
развитие; стимулиране на обмена на идеи,
интелектуални ценности и сътрудничеството
между хора;
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.

формиране на общност на мислещи
личности,
споделящи ценностите
на
знанието, мотивирани да обменят идеи.

Организатор
на
редица
концерти,
национални турнета: "Родени без любов",
"Пеем и танцуваме, за да не плачем",
"Магията на българксия фолклор"; с
подкрепата на Община Бургас реализира
проекта ,,Да докоснеш мечтата“; " Приказки
на новото време.
Организиране на различни обучителни
семинари,
касаещи
проблемите
на
родилките и отглеждането на деца. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Създаден портал "Приказно селище", да
подпомага с консултации родители и деца,
да помогне на семействата на децата със
СОП при изборът им на специалист в
зависимост от потребностите, диагнозата,
дефицитите, които се наблюдават при него;
интернет страница: https://sopbg.org/
Реализирани проекти, с подкрепата на
европейски донорски програми: като
изпълнител по проекти: "Клуб Знам и мога"
по схемата „Да превърнем училището
привлекателно
за
младите
хора“,
изработване на образователна методология
за работа с деца от малцинствени и
маргинализирани групи, с деца на мигранти
и др. Проектът е одобрен по програма
Еразъм+; Проект "Мисия Искам да знам,
искам да съм", финансиран в рамките на
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Програмата за подкрепа на НПО в България.
Членовете на екипа на Сдружението са
участвали в над 30 проекта, реализирали са
над 50 обучения, семинари и конференции;
интернет страница: http://projecteka.org/bg/
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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.

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
реализацията на социални, културни и
образователни проекти

Създаден дневен център за деца със
специални потребности, организирани
събития и благотворителни концерти и
базари, съдействащи за промяната на
обществените нагласи спрямо хората с
увреждания и приемането им като субекти,
способни с права и възможности да бъдат
активни членове на обществото, създадено
добро сътрудничество с Община Бургас
Разработени и реализирани множество
проекти по различни донорски програми:
"Равен старт - успешни ученици", финанс. от
ОПНОИР; "Ще се справя", финанс. От
ОПРЧР; Повишаване на гражданско участие
в процеса на формулиране, изпълнение и
мониторинг на социалните политики в
община Сунгурларе, финанс. от ОПДУ,
проект „Овластяване на уязвими на трафик
млади хора“ в сътрудничество с Община
Бургас, международен проект „Ти си
двигателят на промяната“,
програма
„Еразъм +“ и др.; интернет страница:
http://ravnovesie.eu/
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РАДОСТ НА
БРЕГА

Бургас

Сдруже
ние

РАННА
ИНТЕРВЕНЦИЯ
НА ДЕЦА В
РИСК

Сдруже
ние

РЕГИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ ДИАБЕТНИ
ГРИЖИ

Бургас

Организатор на културни събития, като:
Международен конкурс за изкуства "Радост
Дейности по утвържадване на българската на брега" реализиран в партньорство с
национална идентичност и духовна култура Общините: Бургас, Созопол, Поморие и
кмество
Ахелой
https://www.radostnabrega.info/;
Социални и здравни дейности: център за
диагностика,
лечение,
рехабилитация,
психологическа и педагогическа помощ на Организиране на дарителски кампании;
деца в риск и семейства, осигуряване на Проект „Общностен център за раннодетско
специализирана медицинска грижа за децата развитие и родителска подкрепа „Надежда”;
със специални нужди-диагностика, лечение,
рехабилитация и кинезетерапия и др.
Да защитава правата на диабетиците за покачествен
живот;
да
подпомага
интегрирането в обществото; да предоставя
достъпни и качествени услуги и стоки;
работодател; има социални предприятия;
кабинет "Диабетно стъпало" и Диабетен
център, интензивно обучение и тренинг в
Социални и здравни дейности: подпомагане
грижите за добър метаболитен контрол;
на хора от всички възрастови групи с
активност в създаването на реален
увредено здраве от захарен диабет и неговите
национален регистър на диабетиците в
усложнения
България; иновации чрез социалните
предприятия: Обществен център "Диабетни
грижи", Обществен кабинет "Диабетно
стъпало"; Партньорства с - Катедра
"Здравни грижи", диабетни организации от
"Синият кръг на надеждата"; международно
сътрудничество
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СДРУЖЕНИЕ ЗА
ДЕМОКРАТИЧН
О
ОБРАЗОВАНИЕ ФАР

РОДНА ПЕСЕН
БУРГАС

предлага неформално образование за
младежи и възрастни, организатор на
различни семинари и конференции,
разглеждащи разнообразие от теми:
принципи и проблеми при неформалното
образование, ; със социална и екологична
насоченост; етническа толерентсност и
личностно израстване; принципи на участие
в управлението и нови медии и демокрация;
Срдужението е активен участник и в
международни конференции и семинари,
отнасящи се до екология и неформално
образование;
активен
участник
по
различните направления на Еразъм +,
реализирайки различни проекти, с цел
подпомагане на младите хора в тяхното
развитие и участието им в решаването на
актуалните проблеми от екологията,
икономиката и социалната сфера с
международен обмен на добри практики в
тези направления;
интернет страница:
http://www.farburgas.eu/za-nas/profil/;
https://www.facebook.com/FARburgas/

Висок

Култура и традиции: Популяризиране
постиженията на българското хорово
изкуство в страната и чужбина, включително Организира концерти в страната и чужбина;
сред
подрастващите;
предоставяне създава условия за културен обмен;
възможности на българския бизнес за организира фестивали и конкурси
инвестиране в конкретни проекти, свързани с
изкуството и културата и др.

Нисък

цели да обедини усилията на младежи и
възрастни за приобщаването на България към
европейските и световни демократични
ценности,
неформално
гражданско
образование, доброволчество, граждански
инициативи
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РАЙОННА
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ГЛУХИТЕ ГР.
БУРГАС

Представяме, отстояваме и защитаваме
интересите на слухоувредените хора пред
административните и други организации

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.

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ИЗВЪНСЪДЕБНО
РАЗРЕШАВАНЕ Медиация и извънсъдебни спорове
НА СПОРОВЕБУРГАС

Организира различни събития с цел
социализация на лицата с проблеми в слуха.
Реализира проект "Тематичен фиторазказ".
Работи в сътрудничество с Община Бургас
за
разрешаване
на
проблеми
на
слухоувредените хора
През 2009-2010 реализиран проект "Грижа в
семейна среда за лица с различни видове
увреждания в гр. Бургас , чрез предоставяне
на услугата Социален асистент" с
финансовата
подкрепа
на
ОПРЧР,
Сдружението е член на БАЛИЗ, като
активно работи в подкрепа на лица със
специални образователни потребности, чрез
застъпничество при работа с институциите,
методическа помощ от специалисти
(реализирани
различни
проекти),
организиране на различни събития и
празници с участието на лица с
интелектуални затруднения, дарителска
дейност, тясно сътрудничество с различни
организации имащи отношение към
проблемите на лицата със специални
образователни потребности.
Предоставя услуги по медиация за
разрешаване на извънсъдебни спорове в
различни сфери от обществения живот.
Организира
и
участва
активно
в
конференции
за
популяризиране
на
медиацията и нейните предимства при
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решаване на спорове от различен характер.
Провежда обучителни курсове по медиация

55

Бургас

Сдруже
ние

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

Реализира проектът „Опознай Морската
градина“ съвемстно с клуб „България за
младите“, с цел популяризиране на поинтересните дървесни видове и културни
забележителности, проект „Животните на
Черно море“ в партньорство с Регионален
исторически музей Бургас и Съюз на
слепите в България е насочен към
разработване
и
осъществяване
на
интерактивна
изложба
за
незрящи,
показваща най-интересните и запомнящи се
черноморски
обитатели;
Проект
за
опръстяване на гларусите и изучаване на
техния живот и миграция; Сдружението в
партньорство
с
Горско
стопанство
Демиркьой - Турция (водещ партньор)
изпълняват заедно проект “ORCHIS –
изследване, опазване и местообитания на
орхидеите в Странджа“ No:CB005.1.12.025,
финансиран по Програма на Европейския
съюз за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 20142020;
интернет
страница:
http://www.onenat.org/
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СДРУЖЕНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ ОТ
ЮГОИЗТОЧЕН
РЕГИОН

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

СДРУЖЕНИЕ ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И
МЕЖДУНАРОДЕ
Н 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

Основаните дейности на сдружението са
свързани със засилване на ролята на
регионите и с провеждане на успешна
регионална
политика
в
България.
Обединените усилия на четирите найголеми общини в района са насочени към
осъществяване на дейности, допринасящи за
устойчивото социално-икономическо и
екологично развитие на региона. Разработен
проект: "Прилагане на модели и политики за
насърчаване на гражданското участие за
отговорно,
споделено
и
динамично
управление на местно ниво" с финансовата
подкрепа на ОП "Добро управление",
интернет страница: http://userla.com/
Активно работи за установяване и
поддържане на международни контакти с
лица и организации проявяващи интерес към
реализирането на икономически и социални
проекти в България на национално и
регионално ниво. Осъществява безплатно
консултативни функции в помощ на чужди
държавни и частни структури с оглед
привличането им като инвеститори в
България и установяването на трайни
контакти с местни стопански субекти.
Поддържа
взаимоотношения
на
сътрудничество
с
Министерство
на
икономиката и енергетиката, държавните и
общински институции, като участва в

Висок

Висок
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организирани от тях мероприятия за
популяризиране на инвестиционния климат
в страната; Няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г. интернет
страница: https://www.rdibi.bg/about.html
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59

Бургас

Сдруже
ние

СДРУЖЕНИЕ
МОРСКИ
СГОВОР

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

Бургас

Сдруже
ние

СДРУЖЕНИЕ
"ОБЩЕСТВО ЗА
ДУХОВНИ
ИЗЯВИ"

Разширява творческите контакти между
представители на различни сфери от
творческата дейност

Реализирани проекти: „Старите българи в
търсене
на
онлайн
чираци"
финансиран от Програма „Културно
наследство" - под програма „Нематериално
културно наследство" - част от Национален
фонд „Култура", проектът е реазлиран в
партньорство с РИМ-Бургас; Сдружението
работи в сътрудничество с Община Бургас с
цел Ченгене скеле да се превърне в модерно
рибарско селище. За целта са организиране
два форума на които се разискват
проблемите и задачите за решаване,
интернет страница: http://morskisgovor.com/
Сдружението развива много активна
дейност в Бургас, в резултат на която се
организират редица културни събития с
широк отзвук в обществото. Също така, то е
инициатор на редица инициативи, една от
които е къщата на маестро Георги Шагунов
да се превърне в Културен център - Къща на
музика, която инициатива се подкрепя и от
бургаския архив. Сдружението си партнира
с архива и в друга инициатива. През 2017 г.
Сдружение „Общество за духовни изяви“ и
Община Бургас реализираха проект

Среден

Среден
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Бургас

Бургас

Бургас

Сдруже
ние

Сдруже
ние

Сдруже
ние

СЛАДКОПОЙНА
ЧУЧУЛИГА

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

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

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

„Шагуниада – градска музика на Георги
Шагунов“, като изготвиха аудиодискове,
които да се предоставят на културни
институции и училища. Държавен архив –
Бургас – пазителят на оригиналните
партитури на маестрото - получи първия
диск на самия концерт.
Организатор на Конкурс за изящни и
приложни изкуства „Нарисувай ми песен”;
Конкурс за компютърна рисунка „
Нарисувай ми песен; Национален фестивал
за нова детска песен "Сладкопойна
чучулига"; Няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Организатори в партньосртво с Читалище
"Любен Каравелов 1940" и Регионална
библиотека "Пейо Яворов", с подкрепата на
Община Бургас на "Световен ден на
рисуването - Drawing Day - Да рисуваме
заедно!" в гр. Бургас, който обединява малки
и големи, професионалисти и любители,
хора от различни националности, култури,
етноси, които обичат изобразителното
изкуство и творческото общуване
Организатор на Фестивал " Солени ветрове"
- най-големия международен фестивал на
поетите с китара в България; Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Нисък
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Бургас

Сдруже
ние

СОЦИАЛЕН
ЦЕНТЪР БУРГАС

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

Сдруже
ние

СПЕЛЕОКЛУБ
БУРГАСНЕПИАСТ

Екология и образование: развитието на
дейности в областта на науката, екологията,
спелеологията,
екстремните
спортове,
туризма, културата, като едновременно
популяризира идеите си сред младежта.

Висока активност по отношение на
организиране на различни мероприятия и
събития във връзка с различни проблеми,
отнасящи се до лица в неравностойно
положение.
Реализирани
проекти:
"Задвижвано от потребителите социално
предприемачество",
финансиран
по
програма Еразъм +; "проект "Без
ограничения Център за почасови социални
услуги за лица с увреждания", финансиран
по ОПРЧР 2014-2020; Проект "Граждани на
България - Граждани на Европа",
организиране на кръгла маса във връзка с
проекта, финансиран от Агенцията за хората
с увреждания. Организиране на творчески и
кулинарни ателиета за хора с увреждания,
шахматни турнири, дарителски кампании и
др., Интернет страница: http://www.sscb.eu/
Активна
дейност
за
развитие
и
популяризиране на пещерната дейност;
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г. Интернет страница:
http://www.nepiast.org/en/

Висок

Нисък

54

65

66

Бургас

Бургас

Сдруже
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СПОРТЕН КЛУБ
ЕВРОПУЛ

Спорт: привличане и насърчаване на младото
поколение да практикува лека атлетика,
тенис на корт, плувни и подводни спортове

СПЕЛЕОКЛУБ
БУРГАСНЕПИАСТ

Екология и образование: развитието на
дейности в областта на науката, екологията,
спелеологията,
екстремните
спортове,
туризма, културата, като едновременно
популяризира идеите си сред младежта.

Специализирано сдружение, което има
реализиран проект "Инициатива за открито
и отговорно управление" с финансиране по
ОПДУ за периода 2014 - 2020 г. Идеята на
проекта е насърчаване взаимодействието
между административните структури на
изпълнителната власт и структурите на
гражданското
общество,
в
частност
Сдружение "Спортен клуб Европул" и
представяне на добри практики и
иновативни решения в сферата на социалноикономическото приобщаване на една от
уязвимите групи в обществото - хората с
трайни увреждания.. Включен е в списъка с
одобрените за финансиране от Община
Бургас
спортни
клубове
(https://www.burgas.bg/bg/info/index/242).
Няма данни за скорошни участия в спортния
календар.
Активна
дейност
за
развитие
и
популяризиране на пещерната дейност;
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г. Интернет страница:
http://www.nepiast.org/en/;
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Бургас

Бургас

Сдруже
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СЪРЦЕ ЗА
ЖИВОТНИТЕ

Сдруже
ние

СЪЮЗ НА
ЗАСТРАХОВАН
ИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

Сдруже
ние

СЪЮЗ НА
МОРЯЦИТЕ
ВЕТЕРАНИБУРГАС

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.
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

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

Дейности за защита и грижа за бездомни
животни. Огранизиране на благотворителни
кампании и събития; Няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г

Няма данни за обществена активност извън
ангажиментите в организацията, поради
която е създадено; интернет страница:
http://www.szb.dir.bg; Няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г
Един от организаторите на концерт
„Професия моряк" в сътрудничество с
Община Бургас, Центърът за подкрепа на
личностното развитие – Бургас, Пристанище
Бургас, БМФ Порт Бургас. Участват в
организирани събития на представяния на
знакови морски книги, художествени и
фотоизложби, с дейността допринасят за
развитието на различни морски направления
в областта на науката, изкуството и
образованието; Няма регистрирани проекти
в ИСУН за периода 2014 - 2020 г
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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.

Бургас

Сдруже
ние

ТВОРЧЕСКА
МРЕЖА ЗА
КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

Бургас

Сдруже
ние

ТРАКИЙСКО
ДРУЖЕСТВО
"ЕКЗАРХ
АНТИМ I"

История, култура - тракийско културно
наследство

Сдруже
ние

УПРАВЛЕНИЕ
НА
ОТПАДЪЦИТЕ РЕГИОН БУРГАС

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.

Бургас

Работи за популяризиране на културното
наследство:
Реализирани
проекти:
Изоставеното културно наследство в
България - публикация в международна
платформа за културното наследство на
югоизточна Европа; Отворен конкурс за
дипломанти в сферата на опазване на
архитектурното наследство. Участници от
четирите университета в България с
изучаване
на
архитектура;
Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г
Сдружението е организатор на събития,
различни конкурси и семинари за
популяризиране на тракийското културно
наследство; Няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.интернет
страница:
http://www.trakiec.org/allcontestsbg
Сдружение основано от Общините: Бургас,
Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър,
Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, което
активно подпомага сътрудничеството при
прилагане на общински и регионални
програми за управление на отпадъците и
други мерки и програми с цел подобряване
на екологичната обстановка на територията
в региона, с приоритет - изпълнение на
ангажиментите им, произтичащи в сферата
на управление на отпадъците, проучване и

Среден
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оценка на възможните алтернативи за
подобряване управлението на отпадъците на
регионалната система

73
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УСМИВКА

ХАМАЛОГИКА

Лицензиран доставчик на социални
дейности за деца и младежи към
Министерството на труда и социалната
политика; е да осигури 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

Изгражда материална база за обучение и
художествено-творчески
занимания;
Предоставя информация и консултации
и провежда: школи – по музика, танци,
художествени и приложни изкуства;
курсове и семинари за усвояване на
чужди езици и компютърни умения;
конкурси и др.; организира дарителски
кампании, като член на Националната
мрежа за децата активно участва в
организираните проекти и кампании;
интернет
страница:
https://sdrujenieusmivka.org/

Висок

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.

Създава център - Читалище, което е място за
общността да учи и да се забавлява, да се
вдъхновява и сдружава, реализирани
различни културни събития както в Бургас,
така и в други големи градове в страната.
Съвместно с различни организации от
страната организират и провеждат дискусии
и семинари разискващи различни теми от
социалния живот на общността, като
екология, култура, образование и др. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
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ФОЛК АРТ
ОБЩЕСТВО

Култура
и
традиции:
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 и др.

ЦЕННОСТИ

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 мултикултурната Европа, включително и по
отношението
на
Келтската
култура;

2014 - 2020 г. Интернет страница:
https://hamalogika.com/
Съорганизатор на международен конкурс на
изкуствата " Le stele di Garda" от 26-28 юни
2019 в комплекс " Гардесано" град
Бусоленго, Италия в партньорство с
организаторите
Министерството
на
образованието
и
науката,
Областна
администрация Бургас, Община Созопол и
СНЦ "Радост на брега"; организатор на
Нацинален фолклорен конкурс "Созополска
дъга" в партньорство с Община Созопол.;
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Организира различни събития и семинари с
цел
привличане
на
чуждестранни
инвестиции в България, както и да
популяризира традиции в мулти-културна
Европа, като: Келтски празници в
партньорство с Община Бургас, Сдружение
"Келтско наследство", с. Хлябово и
Сдружение "ТворецЪ", гр. Мъглиж, където
публиката има възможност да се включи в
традиционни шотландска, ирландски и
британски игри. Няма регистрирани проекти
в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
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ЧАР ЧЕРНОМОРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ БУРГАС

ЧЕРНОМОРСКИ
ИНСТИТУТ

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;
изграждане на широко интегрирано между
секторно партньорство с местната власт,
бизнеса, НПО и медиите; създаване на среда
за общуване, обмен на идеи и опит на
институциите и организациите и изграждане
на партньорства между тях

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

Реализиран проект по ОП "Добро
управление", в партньорство с Община
Поморие
с
предмет:
„Ефективно
взаимодействие между администрацията,
гражданите и бизнеса за открито и
отговорно управление на община Поморие “

Среден

Организатор
на:
А)
Кръгла
маса
„Съвременният диалог за Черноморския
регион – зона на добросъседство,
сътрудничество
и
партньорство“
Б)
Националната кръгла маса „Морето –
граница или врата“; В) Кръгла маса
"Международна
обстановка
и
сътрудничество в акваториите на Балтийско,
Средиземно и Черно море – правни,
икономически и екологични аспекти"; Г)
Кръгла маса на тема: "Международна
обстановка и сътрудничество в акваториите
на Черно, Средиземно и Балтийско море –
правни, икономически и екологични
аспекти; и др. интернет страница:
http://blacksea.bg/
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ЮЖНО
ЧЕРНОМОРИЕ
РЕГИОНАЛНА
ЛОЗАРОВИНАРСКА
КАМАРА

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

Сдруже
ние

ЮРИСТИ БЕЗ
ГРАНИЦИ-БСУ

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,

Сдруже
ние

ЕНОРИЙСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
КАРИТАС Бургас

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

Сдруже
ние

Реализиран проект: "Транснационален
проект между България и Гърция за
промотиране на алкохолни напитки с
географско указание (Ципуро Tirnavou Бургаска Мускатова Ракия - Поморийска
Гроздова Ракия) в САЩ, Русия и Беларус”;
съорганизатор на Фестивал на виното;
интернет
страница:
http://www.rlvkburgas.com/
Подпомагане на учебния процес и
последващата реализация на студентите
изучаващи „Право” в БСУ, организиране на
семинари и срещи с представители на
различни институции, имащи отношение
към правото. Няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Разработва и реализира разнообразни и
иновативни проекти и дейности, насочени
към най-уязвимите групи: деца и млади
хора, майки в риск, бездомни хора, стари
хора. По настощем основно работи в
подкрепа на бездомните: "Мобилна и
стационарна грижа за бездомни в Бургас:
интернет
страница:
https://caritassofia.org/bg/cities/бургас

Нисък
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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

Дейност на Фондацията: Младежки
информационно-консултански
център;
фестивал за улични изкуства "Carrousel",
национален конкурс за стихове "Моето
синьо
лято",
национална
младежка
инициатива "Чаено парти" - за деня на
доброволеца; локален агент на "Move
Week",
доброволчески
кампании
и
инициативи, неформални обучения, лагери,
клубна дейност, обмени за младежка
образователна мобилност по програма
"Еразъм+".
Фондацията е акредитирана координища,
изпраща и посрещаща по Европейска
доброволческа
служба,
организира
националния конкурс "Доброволец на
годината", член на Обществен съвет по
въпросите на младежта на Министерство на
младежта и спорта, член е на Консултативен
съвет по въпросите на младежта на Община
Бургас, член е на национална НПО мрежа и
сдружение "Форум гражданско участие";
интернет страница: http://astika.eu/
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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.

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 културно-историческо
наследство,
българските
традиции,
добродетели и обичаи

организира различни събития за родители,
деца и младежи с цел семействата да бъдат
подпомогнати при разрешаването на
предизвикателства при подрастването;
провежда летни работилници за деца,
подходящи за различни възрастови групи, в
подкрепа на участниците при емоционални
и комуникативни затруднения; предлага
индивидуални и групови консултации на
възрастни и деца при разрешаването на
конкретни проблеми в общуването, в
училището и други; дарителски кампании;
интернет страница: https://badeshte.org/
Работи
активно
за
създаването,
реставрирането
и
поддържането
на
паметници, свързани с героичното минало
на България, както и проучване и
популяризиране на българската история и
българското
културно-историческо
наследство като: монументален Паметник на
военнослужещите, загинали в борбата
срещу световния тероризъм в Карлово,
Паметникът на българските летци, загинали
в защита на небето над София по време на
Втората световна война, паметникът на
Капитан Петко Войвода в Рим и други;
Благотворителна
дейност,
интернет
страница:
https://www.dinevigroup.bg/about/bulgarianmemory-foundation
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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

ЕЙНДЖЪЛС

Социални дейности: подпомага материално и
духовно хора в затруднено положение; да
подпомага конкретни дейности и програми
на социални, здравни и 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.

КЛАДАРА

Да подпомага разработването и развитието
на стратегически планове за икономическото
развитие на Айтос, Бургас, Камено,
Карнобат, Малко Търново, Несебър,
Поморие, Приморско, Руен, Созопол,

Организиране на различни събития,
семинари и форуми, с цел разискване и
популяризиране на българската история,
забележителности, традиции и култура.
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г. Интернет страница:
https://www.videlei.com/bg/
Фондацията има клонове в Стара Загора,
Пловдив и София. Организира различни
дарителски кампании с цел подпомагане на
хора в затруднено положение. Реализирани
проекти: "Зрение за всички" - безплатни
очни прегледи на деца от социалните
домове, както и на възрастни хора в
неравностойно положение, проект "Знание"
- насочен е към подобряване на
възможностите за развитие на знанията и
повишаване на квалификацията на деца и
възрастни в неравностойно положение,
изграден "Социален център Angels" - пункт,
в който ще се приемат, съхраняват и даряват
стоки от първа необходимост на хора в
неравностойно
положение,
интернет
страница: https://foundationangels.org/
Изграден Център за професионално
обучение, който е лицензиран от
Националната агенция по професионално
обучение и образование към Министерски
съвет за провеждане и организиране на

Среден

Среден
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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

професионално
обучение
и
преквалификация.
Реализиран проект: "Внедряване на
социални иновации за насърчаване на
заетостта и предприемачеството сред хората
над 55 годишна възраст", с финансовата
подкрепа на ОПРЧР 2014-2020г насочен към
разработването, прилагането, мониторинга
и оценката на добри практики и иновативни
подходи за насърчаване на заетостта и
предприемачеството сред лица над 55
години
Реализиран
проект
„Подкрепа
за
насърчаване на устойчив туризъм“, който се
осъществява
по
Инструмента
за
предпресъединителна помощ Програма за
трансгранично сътрудничество БългарияТурция 2014-2020. в партньорство от страна
на Турция - „Асоциация за подкрепа на
Одрин и туризма на Одрин“ - Целта на
проекта е да бъде увеличен трансграничния
туристически потенциал чрез развитие на
съвместни туристически дестинации в
България и Турция.
Партньор
на Фондация "Стратос" при реализиране на
проект: Осигуряване на заетост в ново
социално предприятие на фондация
Стратос"
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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.

Младежка доброволческа организация.
Организира:
Седмица
за
младежка
осведоменост и приятелство "Френдли уик";
събитие „Терца майорна“ част от „Friendly
week“ - три дни прожекции на филми на
темата за човешките права и разговори;
информиране и консултиране на ЛГБТ;
подпомага изграждането подкрепяща среда;
извършва
социални
дейности,
чрез
дарителски
кампании;
неформални
обучения, кампании и инициативи; работи
за
защита
от
дискриминация.
Член на международната младежка и
студентска
организация
IGLYO.
Член на Консултативен съвет по въпросите
на младежта на Община Бургас. Член на
национална НПО мрежа и сдружение
"Форум гражданско участие; работи по
Програма Еразъм +; реализиран проект:
"Аврора" - цел му е да изгради лидери и
застъпници, които да създадат независими
пространства и подкрепяща среда за млади
жени. Да установи и подкрепи кампании за
самоовластяване, осигуряващи възможност
за изграждането на добра комуникация
между
власти,
общности,
медии,
неправителствени организации и отделни
обществени личности интернет страница:
http://www.crocusbg.eu/
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ОБЛАСТЕН
РОМСКИ СЪЮЗ

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

Член на "Национална мрежа за децата",
Реализиран проект: "Превенция на трафика
сред ромски момичета от 12 до 16 години в
кв. „Победа"", финансиран от Фондация
"Лале". До 2013 год. реализирани редица
проекти, финансирани по Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към
Министерство
на
здравеопазването,
финансирана от Глобалния фонд за борба
със СПИН, туберкулоза и малария, Във
връзка с въвеждането на Истанбулската
конвенция организира в различни областни
градове из страната: Информационна
кампания за домашното насилие и
насилието основано на пола", Реалзиран
проект: ПРОЕКТ Florika – Социална работа
със душевно обременени момичета от
ромски произход Финансираща програма :
“Реновабис ”, Германия, До 2021 г. следва да
реализира проект вклю. седните цели:
Предоставяне на социално –педагогическа
подкрепа и консултиране на момичета от
семейства в неравностойно социално
положение, живеещи в кв. Победа“, кв.
„Горно езерово“ и кв. Меден Рудник, гр.
Бургас и повишаване чувствителността у
техните родители за опасността от трафик на
хора, чрез информационно-консултативна
работа и работа на терен в общността, както
и Превенция на туберкулозата сред целевите
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групи, изследване и лечение на новооткрити
случаи на туберкулозни болести интернет
страница: http://romaunion.blogspot.com/
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ОБЩЕСТВЕН
ДАРИТЕЛСКИ
ФОНД ПИРГОС

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.

Активно работи за мобилизирането на
дарителския интерес и потенциал на
местно/регионално ниво, като се отчетат и
вземат предвид спецификите в региона,
преобладаващите
профили
на
потенциалните дарители, социално значими
събития и др., Организира различни по
обхват дарителски кампании, посредством
"Дарителски кръг Пиргос" се финансират
иновативни проекти в различни области.
Фондацията
организира
специално
организирани събития за набиране на
средства, на които се дава възможност на
дарителите да влязат в пряк контакт с
организации и неформални групи от
гражданското общество, които представят
интересни идеи, свързани с подобряване на
качеството на живот в общността: интернет
страница: http://pirgosfond.org/
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ПОМОЩ
НАВРЕМЕ

ПРИЯТЕЛИ НА
ЖИВОТНИТЕБУРГАС

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

Дейността е основно насочена към
насърчаването на подрастващи и младежи за
успешното им интегриране в обществото.
Организират
различни
кампании
за
набиране на средства с цел откриването,
насърчаването и развиването на даровити
младежи и деца в различни области, които
желаят да разкрият своите потенциал и
креативност извън класните стаи; интернет
страница: http://intime.nastop-bg.com/. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.;

Висок

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

Дейността включва: грижа и лечение на
ранени бездомни животни, постоянна
заинтересованост и оказване на помощ на
заведенията, в които се прибират те,
стерилизация и последващият контрол на
осиновените
животни,
работи
за
регистрацията,
чипирането
и
интелигентното отношение към домашните
любимци. Изграден Спасителният център "Дядовата ръкавичка", приема и лекува
животни в нужда, които да могат да изчакат
времето, в което ще станат нечии любимци

Среден
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ЩЕДРОСТ ЗА
ЖИВОТ

ВИА ПОНТИКА

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 обществото чрез
корекционно-компесаторна и възпитателна
работа; обучаване в креативност, речевоговорна и двигателна рехабилитация;
организиране
на
свободното
време;
психологическо консултиране; психотерапия
и други подходящи терапии и обучения.

Организира
и
провежда
различни
дарителски кампании, благотоврителни
базари и концерти с цел осигуряване на
необходимото лечение на нуждаещи се
лице, като" Кампания “Дари движение, дари
живот” в подкрепа на деца с диагноза
прогресивна мускулна дистрофия - тип
Дюшен" и др.

Среден

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 природни обекти;
подобрява
опазването
на
видовете;
осъществява преки практически дейности за
опазване на видовете и местообитаването им

Основната насока и усилия са за повишаване
нивото на информираност и ангажираност
на обществото с проблемите, свързани с
устойчивото развитие и в частност с
биоразнообразието са младите хора.
Дейности: организират на Дни на изкуствата
с тема “Птиците на Бургас” с конкурси за
художници и фотографи и кръжоци за
децата;
разпространяват информационни материали
за живите организми в областта на
Бургаското езеро, техните съобщества и
местообитания, в 3-6 клас на избрани
училища в Област Бургас, организират
викторини с награди за участниците,
иницииране на национални кампании в
полза на българската природа с акцент в
Бургаския
регион,
Съгласуване
на

Висок

70

действията
за
опазване
на
биоразнообразието
и
приоритетни
местообитания
между
различните
контролни органи в България, в това число
МОСВ, МВР, ИАГ, НПО и други
заинтересовани страни, Провеждане на
семинари и курсове в рискови райони с
представители на контролните институции:
РУГ, ДЛ, РИОСВ, структурите на МВР и
прокуратурата и др.

95
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ия

ШАНС ЗА
ДЕЦАТА НА
БЪЛГАРИЯ клон Бургас

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
области на изкуството, технологиите,
образованието и спорта с независим и
отворен характер; подпомага обмена в
областта на културата, изкуството, науката,
спорта, 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

Фондацията е регистрирана в София, но има
активен клон, който работи в гр. Бургас, като
е създаден Център за млади таланти, който
се
занимава
с
откриването,
усъвършенстването
и
насърчаване
реализацията на талантливи деца и млади
хора между 6 и 20 години. Реализирани
проекти: „Езикът на младите българи“,
„Магията на музиката“, по приложни
изкуства „Цветове и форми“, по интериорен
дизайн "Хармония", „Изграждане на
уебсайтове, уебдизайн и компютърна
анимация“ и др. организиране на различни
конкурси и олимпиади: "ЧовЕКОлогия",
"България в света",
"Многознайко",
организиране на ежегодна Лятна академия,
и
др.
за
интернет
страница:
http://www.forbgkids.org/home-bg/page.html

Висок
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ЕКИП, клон
Бургас

Фондацията е регистрирана в София, като
има действащ 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.

Реализирани проекти и инициативи с цел
подпомагане на лица в неравностойно
положение, като "Помощ в дома за
възрастни хора"; работи като изпълнител по
проекта разработен от Община Бургас с
предмет: Общностен център за ранно детско
развитие и родителска подкрепа "Надежда"
Бургас, финансиран по ОПРЧР 2014-2020г.,
който цели: Превенция на социалното
изключване в община Бургас, намаляване на
бедността сред децата чрез предоставяне на
интегрирани услуги за ранно детско
развитие, насочени към деца до 7 годишна
възраст от уязвими групи, вкл. деца с
увреждания и техните семейства, както и
бъдещи родители. Към клон Бургас е
изграден и функционира Специализиран
център за работа с доброволци, натрупан
експертен опит – реформи в социалната
политика, интеграция на малцинствени
групи, управление на социални услуги и др.;
реализиран Проект: „Доброволчество в
подкрепа на деинституционализацията на
деца” интернет страница: http://home-careburgas.dir.bg/; https://mail.ecip-bg.org/
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Район

Вид на
заинте
ресова
ната
страна

БЪЛГАРСКА
ФОНДАЦИЯ
БИОРАЗНООБРА
ЗИЕ - Клон
Странджа регионален офис в
Бургас

Наименование

Клонът изпълнява проекти в Бургас и
региона, свързани с опазването на природата,
на застрашени видове и местообитания,
занимава се 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.

Дейност и основни интереси

Съвместно с дирекцията на парк Странджа
организира всяка година Фестивал на
Зелениката, регистрираха регионална марка
"Странджа" за продукти и услуги, щадящи
природата.
Изпълнява проектите "Солта на живота" и
"Живот
за
Бургаските
езера",
"Сътрудничество
за
опазване
на
биоразнообразието и устойчиво местно
развитие в Странджа", "Модел за
стимулиране
на
традиционното
животновъдство като механизъм за опазване
на биоразнообразието в ливадите и
пасищата в ПП „Странджа" и др.
Участва и в съвместни инициативи с община
Бургас за популяризиране на опазването на
околната среда като "Зелен бъди в Бургас",
организира изложби, детски карнавал на
биоразнообразието и др. интернет страница:
http://bbf.biodiversity.bg/Klon-Strandzharegionalen-ofis-v-Burgas.p1272, към момента
е основен партньор в проектът "Лагуната на
живота" - www.lagoon.biodiversity.bg

Регистрирана обществена активност

Висок

Потенциал
за участие в
обществени
дебати
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1

Стара
Загора

Сдруже
ние

АА БЪЛГАРИЯ

2

Стара
Загора

Сдруже
ние

АГЕНЦИЯ ЗА
РЕГИОНАЛНО
ИКОНОМИЧЕСК
О РАЗВИТИЕ

3

Стара
Загора

Сдруже
ние

АЗ СЪМ
БЪДЕЩЕТОПАЗИ МЕ

Група „Нов Път“; Група „Пробуждане“;
Подпомага за възстановяване на страдащите
Група за жени "Жана д'Арк"; Група „Смело
от заболяването алкохолизъм,
сърце“, инфо: aa-stara-zagora.com
Агенцията е създадена с участието на
общини от област Стара Загора и като такава
е продължение на местните и регионални
политики
(https://www.szeda.eu/bg/).
Сдружението е създадено преди 20 години и
Подпомага изграждането и прилагането на
е инициатор на много инициативи в
механизми за управление на процесите на
обществена полза. В подкрепа на това за
успешната интеграция в Европейската
периода от 2014 г. насам Агенцията е
общност на местните и регионални власти и
бенефициент и изпълнител на проект
бизнеса в региона, чрез разработването на
"Създаване на условия за развитие на
политики на регионално и местно ниво
предприемачеството в Югоизточен район",
финансиран от ОПРЧР. Освен това като
партньор участва в други два проекта, един
от които е: "Социално предприемачество за
социална интеграция в община Нови пазар".
Организира и провежда ежегоден празникът
на безопасността на движението, който се
реализира благодарение на подкрепата на
Община Стара Загора, ОД на МВР – Стара
Повишаване на културата в областта на Загора, Сектор „Пътна полиция“, РСПАБ –
пътната безопасност на всички участници в Стара Загора, РД „Пожарна безопасност и
движението по пътищата
защита на населението“, СБА,
„ACB
Consulting Ltd“, АСОРТ – Георги Петров, ТВ
„Загора“, вестник „Национална бизнес
поща“ и др. Сдружението има ФБ, в който
има много съмишленици и симпатизанти.

Висок
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5

Стара
Загора

Стара
Загора

Сдруже
ние

АКАДЕМИЯ НА
УСПЕХА

Популяризира и насърчава неформалното
образование и обучение и да създава
възможности за реализация на социалните и
творчески умения на хората съобразно
техните интереси

Сдруже
ние

АЛПИЙСКИ
КЛУБ
ЖЕЛЕЗНИК

Да създава сред населението трайни навици
за общуване с природата, да развива,
насърчава и популяризира алпийската и
планинарска дейности и състезателните им
разновидности

Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
ФБ - Association "Academy of Success";
Проек „Неактивни младежи в нужда“ по
програма Еразъм+ (участват 28 човека от 4
дължави - обучения); обучителният курс
„Агробизнес лидери в действие“ - 2019 г.,
Организатори и домакини на курса са
Сдружение „Академия на успеха“ Стара
Загора, Общински съвет по наркотични
вещества и Превантивно-информационен
център по зависимости към Община Стара
Загора; „Активни европейски граждани” в
Сомоков - 2020 г. (http://asbg.eu/); През 2019
г. представители на АРИР-Стара Загора и
експерт от СНЦ „Академия на успеха” се
включиха в експертна конференция за
предприемаческо
образование
в
Португалия;
Партнира успешно с други НПО в областта
на спорта, алпинизма и катеренето.
Благодарение на организацията в една от
спортните зали на града има инсталирана
стена за катерене. Няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
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Сдруже
ние

Сдруже
ние

АЛТЕРНАТИВА
ЗА ЕТНИЧЕСКА
ТОЛЕРАНТНОСТ

Подпомагане на ромите и други граждани от
Старозагорския регион, както и в
национален мащаб при решаването на
техните социално-икономически, културни,
просветни и здравни проблеми, съдейства за
безконфликтното
общуване
между
различните етнически и религиозни
общности и групи

АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПОДКРЕПА НА
ДЕЦАТА

Да обединява усилия за усъвършенстване на
законодателството в Република България,
свързано с правата на децата

БАГА-ТУР

Да изгражда физически здрави и морално
устойчиви личности сред подрастващите и
младежите върху основата на исторически
потвърдени типични и традиционни
български приложни игри и изкуства,
умения за оцеляване в природни условия

Участва в кръгли маси и форуми на теми за
децата и етническата толерантност. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Участва в комисии - законодателни,
ведомствени, анкетни и други, между
ведомствени работни групи, консултативни
съвети и други работни формати в рамките
на държавни и общински органи и
институции на местно и национално ниво.
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Курсове, обучения, спектакли и др. събития
(https://baga-tur.com). До момента Бага-Тур е
спечелил общо 5 проекта финансирани от
Държавна агенция за младежта и спорта
(ДАМС), Обществен дарителски фонд Стара Загора, Европейски младежки
програми
и
инициативи
и
др.
"Прабългарският дух е във всеки от нас",
финансиран от Тръста за гражданско
общество в Централна и източна Европа и
реализиран от Обществен дарителски фонд
– Стара Загора. Проект на тема "“Земята на
древните българи - част от Европейското
културно наследство”, финансиран от

Среден

Среден

Среден

76

Европейската комисия, администрирана в
България
от
Национален
център
“Европейски
младежки
програми
и
инициативи”. Няма за регистрирани проекти
в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
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Стара
Загора

Стара
Загора

Фондац
ия

Фондац
ия

БАЛКАНСКО
НАСЛЕДСТВО

Проучване, съхраняване, популяризиране и
рационално използване на културното
наследство в Югоизточна Европа.

БЛАГОТВОРИТЕ
ЛЕН ФОНД САМАРА

Развитието и утвърждаването на духовните
ценности,
гражданското
общество,
физическата култура, подпомагане на
социално слабите, на инвалидите или
лицата, нуждаещи се от грижи, подпомагане
на социалната интеграция и личностната
реализация

Фондацията работи както на местно, така и
на международно равнище с университети,
музеи, научноизследователски институти,
медии, бизнес – компании, правителствени и
неправителствени организации. Тя се
занимава с набиране и използване на
средства
за
проекти
на
научноизследователски институти и научни
колективи, музеи, общини и местни
общности. Подробна информация може да
се намери във ФБ: Balkan Heritage Field
School. Няма регистрирани проекти в ИСУН
за периода 2014 - 2020 г.
Фондът е учреден през 2003 г.
(https://www.fund-sz.org/) като по-късно той
стана част от Пилотната програма
“Обществени
фондове
и
социални
предприятия”,
финансирана
от
Американската агенция за международно
развитие (USAID). В Стара Загора Фондът
оказва конкретна помощ при разработване и
осъществяване на стратегии, програми и
проекти в социалната сфера. Проекти:
"Щастливо детство"; "По-добро училище за
по-добро бъдеще"; "Модерна библиотека";

Среден

Висок

77

"Радост за децата" и други подобни местни
инициативи. Няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
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БЛАГОТВОРИТЕ
ЛНО
ДРУЖЕСТВО МИЛОСЪРДИЕ
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БЪЛГАРСКИ
МЛАДЕЖКИ
ВОДЕН
ПАРЛАМЕНТ
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Стара
Загора
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ГРАЖДАНСКО
СДРУЖЕНИЕ АЛТЕРНАТИВА
55

Стимулиране участието и възпрепятстване
изолирането от обществения живот на хора
(деца, младежи и възрастни) които:
преживяват житейска криза; живеят в
бедност; принадлежат към малцинствени
общности; страдат от увреждания, болест,
зависимости, физическа немощ и др.

Защита и опазване на околната среда,
опазване на водите и водните екосистеми,
опазване и управление на природните
ресурси, усъвършенстване на системите за
екологично образование

Развитие и утвърждаване на гражданското
общество, за стимулиране на гражданското
участие в процесите на местното
самоуправление

Създадено от началото на демокрацията
дружеството
е
реализирало
редица
дарителски акции. Няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
МВП е създаден с подкрепата на Басейнова
дирекция "Източнобеломорски район".
Основан е на 4 август 2011 г. под найголемия водопад на Балканския полуостров
- Райското пръскало. Учреден е от
представители на 5 училища, едно от които
е ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора.
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Строго
профилирано
сдружение
с
множество социални, здравни инициативи и
проекти основно за деца със СОП, които са
финансирани от: АСП, Америка за
България, Дарителски обществен фонд
Стара Загора, ФРГИ, Община Стара Загора,
Програма ФАР и други. Интернет страница:
https://www.alternative55.org/.
Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
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ДОБРОВОЛЧЕСК
А СЛУЖБА ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛН
О И СОЦИАЛНО
ПРИОБЩАВАНЕ
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Стара
Загора

Фондац
ия

ДОН БОСКО
БЪЛГАРИЯ

Подпомагане социалната интеграция и
личностна реализация на децата, младежите
и хората в неравностойно положение
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Стара
Загора

Фондац
ия

ДРУЖЕСТВО ЗА
ГРАЖДАНСКА
ПОДКРЕПА

Да подпомага осъдени на пробация, лишени
от свобода, условно предсрочно освободени,
бивши такива и техните семейства

ЗАПАЗЕТЕ
БЕДЕЧКА

Популяризиране на проблема с квартал
/парк/ Бедечка в Стара Загора, подпомагане
ангажирането на гражданите с варианти за
решаване на този и сходни проблеми,
сътрудничество с гражданите, гражданските
организации и публични институции
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Стара
Загора

Сдруже
ние

Подпомагане и стимулиране процеса на
личностно и професионално развитие, на
социализация на младите хора чрез
доброволчески инициативи

Сдружението е част от международна мрежа
за доброволчество в Европа. Участва в
редица инициативи финансирани по Еразъм
+ и Програма "Европейски корпус за
солидарност".
Интернет
страница:
https://dobrovolci.eu/. Няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Активна организация за възпитание,
образование и социална интеграция на
ромите
(http://www.fondaciadonboskobg.org/). Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Има данни за един проект, който цели
психосоциална подкрепа на настанени в Дом
за стари хора, Старозагорски минерални
бани, преживели домашно насилие, на
стойност 14 460 лева, от които 50% се
съфинансират от Община Стара Загора.
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Сътрудничество
с
гражданите,
гражданските организации и публичните
институции
за
популяризирането
и
решаването на проблема с казуса - парк
Бедечка. Организиране и провеждане на
референдум за парка. Интернет страница:
http://www.bedechka.org/.
Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
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ЗАРАЛАБ

Подпомагане обособяването и развитието на
общности от специалисти по ИТ,
обособяване, изграждане и поддръжка на
физически пространства за благоприятна
изява на хората, занимаващи се с ИТ
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Стара
Загора

Сдруже
ние

ЗДРАВЕ И
МОРАЛ

Развитието
и
утвърждаването
на Център за психично болни в Стара Загора.
гражданското общество и на духовните Няма регистрирани проекти в ИСУН за
ценности
периода 2014 - 2020 г.
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ЗОНТА КЛУБ СТАРА ЗАГОРА
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КЛУБ НА
ЕТНИЧЕСКИТЕ
ОБЩНОСТИ СТАРА ЗАГОРА

Сдруже
ние

КЛУБ
ОТВОРЕНО
ОБЩЕСТВО СТАРА ЗАГОРА
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Стара
Загора

Обучения и подпомагане на млади
предприемачи в IT бизнеса. Интернет
страница: https: //www.zaralab.org/. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Нисък

Нисък

Сдружението е член на международна
Да формира, изразява и защитава
организация за подпомагане на таланти
справедливостта и зачитането на човешките
"Зонта Клуб" (http://www.tgstz.bg/). Няма
права на регионално, национално и
регистрирани проекти в ИСУН за периода
интернационално ниво
2014 - 2020 г.
Организиране и провеждане на множество
Запазване и поддържане на общочовешките мероприятия за етническа интеграция,
ценности в духа на Хартата на основните подпомогнати основно от Община Стара
права на ЕС от 2000 г., като достойнство, Загора по специален за тази цел
свобода, равенство, солидарност, човешки Меморандум (http://ethnosbg.blogspot.com/).
права и правосъдие
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Подпомага развитието на гражданското
общество в Стара Загора чрез множество
проекти,
развивайки
доброволческата
Да подпомага икономическото, културното
работа с прякото участие на млади хора,
и социалното развитие на гр. Стара Загора
разгръщайки
широка
информационна
кампания за просвета и грамотност по
развитие на местното самоуправление. Няма

Среден

Среден

Среден
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регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
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КЛУБ
ПЕРСПЕКТИВИ

Развитието и утвърждаването на духовните
ценности,
гражданското
общество,
здравеопазването, образованието, науката,
културата, техниката, технологиите и
физическата култура

ЛАЙЪНС КЛЪБ
СТАРА ЗАГОРАТРАКИЯ

Да създава и възпитава дух на
разбирателство между народите по света.
Да разпространява принципите на доброто
управление и доброто обществено съзнание
Да се интересува живо от общественото
културно, социално и морално благополучие
на обществото.

МОЯТА
ЕОБЩИНА

Подпомагане развитието на публичните
институции,
популяризиране
и
утвърждаване на добри практики за
сътрудничество между гражданите и
публичните институции

Сътрудничи и участва в инициативи на
други НПО на територията. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Клубът е вписан в международната
асоциация на Лайънс клубовете в гр.
Оукбрук Илиноис САЩ. С постоянни
инициативи и множество проекти в
обществена полза. Много добре си
сътрудничи с държавни и местни органи на
власта и НПО сектора. Интернет страница:
http://www.lions-trakia.com/.
Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Сдружението е създадено с цел да подготви
платформа за електронно обслужване на
гражданите от Община Стара Загора
(http://estarazagora.info/). По този повод
организира и провежда редица срещи и
обсъждания. В средата на 2019 г. проекта
приключва и прекратява своята дейност.
Причините според медии в интернет е
забавяне при обработката на сигналите,
жалбите и въпросите на гражданите. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
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НАЦИОНАЛЕН
ФИСТИВАЛ
РОМСКА
МУЗИКА И
ПЕСНИ

Сдруже
ние

НАШЕНЦИФОЛКЛОРЕН
АНСАМБЪЛ
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ОБЩЕСТВЕН
ДАРИТЕЛСКИ
ФОНД - СТАРА
ЗАГОРА
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ОБЩЕСТВЕН
СЪВЕТ
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Стара
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Сдруже
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ОБЩЕСТВО ЗА
ФОЛКЛОР

Издирване, опазване и развитие на ромската Фестивали и панаири. Няма регистрирани
музика и песни
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Обединяване на усилията на артиститанцьори, музиканти, дейци на културата и
изкуството, бизнесмени и граждани Фестивали и панаири. Няма регистрирани
сдружението съдейства за поддържане на проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
благоприятни условия за развитие на
артистите в ансамбъла
Фондът като организация на общността на
Подпомага развитието на гражданското Стара Загора работи за формиране на
общество в общ. Стара Загора, да насърчава политика и реализиране на успешни
сътрудничеството между органите на дейности в областта на социалната сфера,
местното самоуправление, нестопанските опазване на здравето, живота и закрилата на
организации и бизнеса за устойчиво децата. Интернет страница: http://www.fundразвитие
sz.org/. Няма регистрирани проекти в ИСУН
за периода 2014 - 2020 г.
Развитие и утвърждаването на духовните Координиране на общественото мнение с
ценности,
гражданското
общество, регионалните и централни органи на
здравеопазването, образованието, науката, властта, както и работа по разрешаването на
културата, техниката, технологиите и др.
проблеми с местно и национално значение
Обществото за фолклор ратува за
събирането,
съхраняването
и
Участие в организацията на фоклорни
пропагандирането на народното творчество
събори и фестивали. Няма регистрирани
като поощрява и отстоява на групи и
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
личности да изпълняват специфичната си
традиционна култура

Нисък

Нисък

Висок

Висок

Нисък
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Организира
и
провежда
ежогодни
Разпространение на знания за социална художествени изложби на млади творци.
демокрация и социална справедливост
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.

Нисък

ПЛАНЕТА ДЕТСКИ
ПАРЛАМЕНТ

Стимулиране развитието и популяризиране
способностите на децата в различни
области, изграждане на младите хора като
добри организатори и лидери

Висок

РОДИТЕЛИ НОВАТОРИ

Превантивно - образователна работа с деца
и семейства за изграждане на здрави
взаимоотношения между родителите и
децата и усвояване на ефективни родителски
умения

РОМА ДЕСТИНИ

Повишаване на образователното ниво,
професионалната
квалификация
и
културното равнище на деца, младежи и
възрастни от ромски произход

САМАРЯНИ

Да работи за приобщаване към обществото
на деца, младежи, възрастни и семейства в
неравнопоставено
положение
на
територията на община Стара Загора.
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ПЛАМЪК СТАРА ЗАГОРА
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Стара
Загора

Сдруже
ние

Над 200 проекти и инициативи за децата и
младежи от 6 до 18 години. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Участие в редица проекти и инициативи
свързани с образование и възпитание на деца
и
младежи.
Интернет
страница:
http://roditeli-novatori.blogspot.com/p/blogpage.html. Няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Инициативи и дарения за образование и
възпитание на ромски младежи. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Много активно сдружение в областта на
социалните услуги за деца и семейства, хора
в неравностойно положение. С над 20
годишен опит и редица обществени и
социални проекти. Интернет страница:
https://www.samaritans.bg/.
Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
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СВЯТ БЕЗ
ГРАНИЦИ

Сдруже
ние

СДРУЖЕНИЕ ЗА
СЪВРЕМЕННО
ИЗКУСТВО И
КУЛТУРАРАЗЛИЧНИЯТ
ПОГЛЕД

Сдруже
ние

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ПСИХОСОЦИАЛ
НА
РЕХАБИЛИТАЦ
ИЯ И
РЕСОЦИАЛИЗА
ЦИЯ-ИЗБОР

Много активно сдружение в областта на
здравеопазването, социални и хуманитарни
дейности, образованието, младежите и
ромското включване. Сдружението е
Подпомагане на личностното изграждане и
осъществило
редица
обществени
развитие на ромите като свободни личности
инициативи и проекти. Интернет страница:
https://www.sviatbezgranici.org/.
Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Активно
сдружение
с
множество
инициативи в областта на изкуството.
Подпомага развитието на разнообразно и
Интернет
страница:
стойностно съвременно българско изкуство
http://www.razlichniatpogled.org.
Няма
и култура
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Възстановяване и приобщаване към
обществото на деца, младежи, възрастни и
семейства в ситуация на уязвимост и
неравнопоставено
положение
на
територията на община Стара Загора

Сдружението
е
създадено
от
професионалисти – психолози, психиатри,
социални работници и др., които имат
интереси и опит в работата с деца, младежи,
възрастни и техните семейства, попаднали в
ситуация на уязвимост и неравноправно
положение. Има множество инициативи с
обществени и граждански организации в
Стара
Загора
(http://sdrujenieizborstarazagora.blogspot.com/
). Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.

Висок

Висок

Нисък

84

39

Стара
Загора

Сдруже
ние

ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО
СЪРНЕНА ГОРА

40

Стара
Загора

Сдруже
ние

УЧИЛИЩЕ ЗА
РАЗВИТИЕ
КВАДРАТ ЕН

41

Стара
Загора

Фондац
ия

ФОНДАЦИЯ ЗА
БЕЗДОМНИ
КУЧЕТА СТАРА
ЗАГОРА

42

Стара
Загора

Фондац
ия

ЦЕНТЪР ЗА
ЕВРОПЕЙСКИ
ИНИЦИАТИВИ

Създава сред населението трайни навици за
общуване с природата и за задоволяване
интересите и потребностите на своите
членове в областта на туризма и
туристическите спортове
Развитието и утвърждаването на духовните
ценности и образователни умения на децата,
подпомагането учебната самоподготовка на
децата, подпомагането на социалната
интеграция и личностната реализация
Да привлече вниманието и интереса на
обществото относно проблемите
на
бездомните кучета, да работи за опазване на
околната среда като се опитва да реши
проблемите с популацията на бездомните
кучета
Прилагане на европейските положителни
практики в сферите на гражданското
участие, местно самоуправление, околно
среда и туризъм, работи с младежта,
равенството на половете, образование и
култура,
социални
дейности
и
здравеопазване, малък и среден бизнес,
правораздавателни и правозащитни органи,
развитие
на
неправителствените
организации

Много старо сдружение, с богата история и
опит в областта на туризма и спорта:
https://tdsrgora.com/. Сътрудничи с местни и
регионални власти, НПО и бизнеса при
организацията и провеждането на различни
обществени инициативи и мероприятия.
Няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Сдружение за образование и възпитание.
Участва в инициативи на местни и
национални организации: http://kvadratn.com/. Няма регистрирани проекти в ИСУН
за периода 2014 - 2020 г.
Инициативи и решения за проблемът с
бездомните кучета: https://straydogfoundsz.eu/. Успешно си партнира с Община Стара
Загора и Тракийския университет. Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Разработване
и
реализиране
на
самостоятелни проекти, на проекти в
партньорство с други организации, както и
чрез финансирането на постъпващи външни
проекти:
http://www.cei-sz.eu/.
Няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Среден

Среден

Висок

Висок
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Район

Вид на
заинте
ресова
ната
страна

Наименование

1

Сливен

Сдруже
ние

АГЕНЦИЯ ЗА
РЕГИОНАЛНО
ИКОНОМИЧЕСК
О РАЗВИТИЕ

2

Сливен

Сдруже
ние

АКТИВЕН
ГРАЖДАНИН

Фондац
ия

АСОЦИАЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА И
ЗАНАЯТИТЕ БЪЛГАРСКО
ВЪЗРАЖДАНЕ

№

3

Сливен

Дейност и основни интереси

Регистрирана обществена активност

Да работи за развитие и утвърждаване на
гражданското общество, науката, техниката,
технологиите, устойчивото икономическо
развитие и частното предприемачество
Стимулиране на гражданските инициативи
за решаване на проблемите на отделни
социални групи или на населените места в
общината.
Изграждане
действащо
партньорство между местните общности и
органите на местно самоуправление с цел
намиране
на
общи
решения
на
съществуващите проблеми.

Има данни за партньорство с Областна
администрация Сливен. До момента няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Сдружението е доста активно при
обсъждане и решаване на обществени
проблеми. Добре представено е в общинския
съвет на Сливен чрез няколко свои членове.
Има няколко инициативи по отношение на
градската среда, туризма и др. До момента
няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.

Доставка и разпределение на социални
помощи, които се използват за нуждите на Участва в различни обществени инициативи
социално слабите, инвалидите и други лица и проекти като партньор на Община Сливен
в неравностойно социално положение и други НПО.
нуждаещи се от грижи

Потенциал
за участие в
обществени
дебати

Среден

Среден

Среден

86

4

5

6

7

АСТРОКЛУБ
"ПРОКСИМА"

Да съдейства за развитието на любителската
астрономия
и
за
популяризиране
постиженията
на
астрономията
и
космонавтиката сред останалото население
на града и региона

Фондац
ия

БАЛЪКЧИЕВ

Извършва физическа рехабилитация чрез
хипотерапия на деца и възрастни със
специални потребности

Сливен

Сдруже
ние

БЛЯН ЗА
РОМАНТИКА,
ЦВЕТЯ И
КОСМОС

Организиране на действия за отстраняване
на нанесени вреди на околната среда, както
и за предотвратяване на бъдещото й
увреждане; осъществяване на почиствания и
залесявания в градски и извънградски
райони

Сливен

Сдруже
ние

ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ВСЕКИ

Спомагане за изграждането и развитие на
гражданското общество чрез утвърждаване
на ценности, практики и подходи на диалог
и разбирателство в обществения живот

Сливен

Сдруже
ние

Сливен

Сдружението организира и провежда
различни обществени мероприятия като:
обсерватория на открито за деца и
възрастни; ежегоден стенен астрокалендар;
наблюдения на различни небесни и
космически тела; тематични конкурси за
рисунки и др. До момента няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.
Активно
подпомага
физическа
рехабилитация на деца и възрастни със
специални потребности. Интерент страница:
https://foundation-balakchiev.eu/. До момента
няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Сдружението създава онлайн Радио Eволюция с финансиране от Еразъм +.
Посредством радиото са направени серия от
проекти, които са насочени към млади хора
и
тяхното
развитие
(https://evolution.media/category/erazam/noviniproekti/). До момента няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Има много инициативи в областта на
медиацията и решаването на спорове.
Интернет страница: https://sporbg.com/. До
момента няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.

Среден

Среден

Висок

Нисък

87

8

9

Сливен

Сливен

Сдруже
ние

Фондац
ия

ГРАЖДАНСКО
СДРУЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕН
БАРОМЕТЪР

Събиране и обработване на информация
относно икономическото развитие на
РБългария
и
конкретни
региони,
предоставяне
на
информацията
на
обществото с цел обективизиране на
икономическата и социалната картина

ЕВРОПЕЙСКИ
МЛАДЕЖКИ
ИНИЦИАТИВИ

Предлага информация, консултации и
подкрепа, фокусирани върху специфичните
нужди на младите хора, да действа като
посредник чрез изграждането на широка
мрежа от вътрешни и международни
партньорства между младежи.

Сдружението е носител на две почетни
грамоти (за 2003 и 2004 г.) и на наградата
"Златен ключ" за 2005 г., връчвани на
церемониите в Деня на правото да знам - 28
септември.
Гражданско
сдружение
"Обществен барометър" е една от
неправителствените организации, които
активно използват Закона за достъп до
обществена
информация
в
антикорупционните си разследвания и в
дейността си за повече прозрачност на
дружествата, предоставящи обществени
услуги. Сдружението има редица спечелени
съдебни дела за достъп до информация. До
момента няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Много
иницитивна
организация
с
множество проекти като бенефициент и/или
партньор и/или участник, финансирани от:
Програма Лайф +; Програма "Младежта в
действие";
Рамкова
програма
за
конкурентноспособност и иновации (20072013); Програма "Марко Поло" II (20072013); Програма "Учене през целия живот"
(2007-2013).
Интернет
страница:
http://www.youth-center.org/. Фондацията е
участвала като изпълнител по проект
"Подобряване качеството на живот на
възрастните и лицата с увреждания на
територията на община Котел", финансиран

Висок

Висок

88

10

11

Сливен

Сливен

Сдруже
ние

Сдруже
ние

ЕКОПРОЕКТСЛИВЕН

Възстановяване и опазване на околната
среда и осигуряване на пълна гласност по
екологични проблеми на територията на
региона.

ЖАЖДА ЗА
ЖИВОТ

Намаляване на здравните, социалните и
културните щети на рисковите групи от
употребяващи наркотици, проституиращи,
деца, роми и всички хора в неравностойно
положение

по ОПРЧР 2014 - 2020 г. До момента няма
данни за проекти като бенефициент или
партньор в периода 2014 - 2020 г., съгласно
справка в ИСУН.
Има данни за множество еко инициативи и
проекти в партньорство с Община Сливен и
други НПО, като например: експедиции по
реките, преминаващи през град Сливен, и по
река Тунджа, посещения на природни
забележителности и територии, в които е
нарушено
екологичното
равновесие;
Богатството на синята планина – развитие на
интегриран туристически продукт по
Програма ФАР. Дружеството като водеща
организация съвместно с Община Сливен
изпълнява проект "Да работим там, от
където сме" по Програма ФАР. До момента
няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Дейността на „МИКЦ – ЖзЖ" – Сливен се
финансира от Националния център за
европейски
младежки
програми
и
инициативи
(НЦЕМПИ),
Национална
програма за младежта на Министерство на
образованието, младежта и науката. Във
фокуса на сдружението са доброволческите
дейности, застъпничеството, насилието в
семейството и сред младите хора,
превенцията на полово предаваните
болести.
Интернет
страница:

Среден

Висок
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12

13

Сливен

Сливен

Фондац
ия

ЖЕНИ ЗА
МИЛОСЪРДИЕ РОМА

Организира и подкрепя жените от всички
етнически групи, техните деца и семейства,
всестранна помощ на нуждаещи се жени във
всички възрастови групи

Сдруже
ние

ЗА ДУХОВНИ И
СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ

Общохуманни, на равно правна и
демократична основа за интегрирането, за
оптимално и устойчиво развитие на
духовния, икономическия и социален
потенциал на община Сливен

http://www.thirstforlife-bg.com/. До момента
няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Организира
културни,
образователни
курсове и курсове по здравеопазване. До
момента няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Активно сдружение с 4 проекта в периода
2007 - 2013 г. както следва: като
бенефициент „Не сме сами” по ОПРЧР; като
партньор "Помощник у дома" по ОПРЧР и
"Структурите на гражданското общество –
партньор и генератор на добри идеи" по
ОПАК.
По
Програма
„Социалното
предприемачество
възможност
за
обезкуражените млади хора в област
Шумен, Сливен и Монтана” (2016-2018)
Сдружението печели и изпълнява проект за
откриване на Бюро за социални услуги,
което ще предлага социални услуги
„Домашен помощник" и „Социален
асистент" в домашна среда за възрастни
болни или самотно живеещи хора или хора с
увреждания. До момента няма регистрирани
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.

Нисък

Нисък

90

14

15

16

17

Сливен

Сливен

Сливен

Сливен

Фондац
ия

Сдруже
ние

Фондац
ия

Сдруже
ние

ЗДРАВЕТО НА
РОМИТЕ

КЛУБ
ОТВОРЕНО
ОБЩЕСТВОСЛИВЕН

МИЛОСЪРДИЕ

МЛАДЕЖКИ
ЦЕНТЪР ЗА
НЕФОРМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ СЛИВЕН

Фондацията има следните /1/Да изгради и
развие адаптирана система за здравна
промоция
и
профилактика.
/2/Да
подпомогне
ромската
общност
с
диагностична лечебна и хуманитарна
дейност. /3/Да повиши здравния и социалния
статус на ромската общност.

Фондацията провежда обучения за семейно
наставничество. Член на националната
мрежа на децата. До момента няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Нисък

Част от мрежата на "Отворено общество". В
миналото
с
множество
обществени
Подпомагане икономическото, културното и инициативи и дарения. По настоящем няма
социално развитие на гр. Сливен и региона
данни за висока активност. До момента няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Среден

Подпомага развитието на науката, високите
технологии, образованието, културата,
туризма и спорта в страната, гражданите,
НПО, бизнес средите, донори, местна и
централна власт

Активна
организация
с
множество
инициативи, дарителски акции и социални
проекти. Фондацията създава и поддържа
дневен център за пълнолетни лица с
увреждания: https://milosardie.alle.bg. До
момента няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.

Висок

Участва в разработването, реализацията и
интеграцията
на
младите
хора,
утвърждаване на неформалното образование
и младежкото участие, подпомагане на
социално слабите, на инвалидите или лица
нуждаещи се от грижи,

Активно сдружение, което подготвя и
изпълнява проект за създаване на
"Младежки информационно-консултански
център", финансиран от Национална
програма за младежта (2016 – 2020) на
Министерство на младежта и спорта.
Проектът включва кариерно консултиране и
услуги за справяне с личностни и групови
проблеми на младите хора.

Висок
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18

19

20

21

Сливен

Фондац
ия

ОБЩЕСТВЕН
ДАРИТЕЛСКИ
ФОНД СЛИВЕН

Разширяване на обхвата и нивото на правна
осведоменост у гражданите на Република
България по въпросите на защитата на
човешките права и тяхното възстановяване

Сливен

Сдруже
ние

ОБЩИНСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
ИНВАЛИДИТЕ

Да се ускори процеса за по нататъшно
създаване на положителни нагласи и
гражданско
общество
по
повод
присъствието на НАТО на Балканите

Фондац
ия

РЕГИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ЗА
ИКОНОМИЧЕСК
О РАЗВИТИЕ

Осигурява
взаимодействие
с
правителствени
и
неправителствени
организации с цел повишаване жизненото,
физическото и образователното равнище на
младежите в ромската общност

РЕГИОНАЛНА
ЗАНАЯТЧИЙСК
А КАМАРА

Обединяване
индивидуалните
усилия,
компетентност и опит на учителите по
химия, основавайки се на тяхната
добронамереност и професионализъм при
изработване на програми, проекти и
конкрегни решения за издигане на
обществения им престиж

Сливен

Сливен

Сдруже
ние

Фондацията е с множество инициативи,
дарителски акции, кампании, конкурси и
проекти. Работи в партньорство с Община
Сливен, други НПО, ФРГИ. Създава
"Младежка банка" с подкрепата на ФРГИ и
фондация "Чарлз Стюарт Мот". Интернет
страница: http://www.fund-sliven.org/. До
момента няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Специализирано сдружение за социални
услуги: https://invalidisliven.sliven.net/. До
момента няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Много
иницитивна
организация
с
множество проекти като бенефициент и/или
партньор и/или участник в партньорство с
Областна администрация, Община Сливен и
други НПО финансирани от различни
източници:
https://redc-sliven.org/.
За
периода 2014 - 2020 г. има един проект за
социално предприемачество, който е
финансиран по ОПРЧР.
Активна организация с проекти по Програма
ФАР за създаване на "Център за подкрепа на
занаятите - традиция с бъдеще - Сливен" в
партньорство
с
Община
Сливен.
Сдружението е участвало като партньор в
проект
на
Търговската
палата
за
"Повишаване адаптивността на заети лица в
малки
и
микропредприятия
чрез

Висок

Среден

Висок

Среден

92

22

Сливен

Фондац
ия

РОЗИ

23

Сливен

Сдруже
ние

РОМСКА
АКАДЕМИЯ ЗА
КУЛТУРА И
ОБРАЗОВАНИЕ
/РАКО /

24

Сливен

Сдруже
ние

СВ.ГЕОРГИ
ПОБЕДОНОСЕЦ

Обединяване индивидуалните усилия и
компетентност на учители, граждани,
общественици, търговци, деятели на
културата и изкуството, основавайки се на
тяхната
добронамереност
и
професионализъм

придобиване на ключови компетенции по
изграждане и управление на онлайн бизнеса
им", финансирано по ОПРЧР 2007 - 2013 г.,
който обаче е бил прекратен. До момента
няма регистрирани проекти в ИСУН за
периода 2014 - 2020 г.
Дарителски акции и съвместни инициативи
с други НПО, като например: Призът
"Майчино сърце" е учреден от сдружение
"За духовни и социални дейности",
Демократичен съюз на жените и Фондация
"Рози" - Сливен. Тя се връчва традиционно
на приемни родители от 2009 година. Целта
е да се популяризира и подкрепя приемната
грижа, която е насочена към деца, лишени от
семейна среда.
До момента няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Подпомага за сближаване и установяване на
партньорски взаимоотношения в областта на
Правилник за работа на Общински фонд
изкуството и културата, да подпомага
"Култура" към Община Сливен
взаимодействието на културни институти,
творчески съюзи и нестопански организации
Сдружение с множество обществени
Действа за превръщането на град Сливен,
инициативи в различни области на
Сливенския край и България, в популярна и
социално-икономическия живот: https://svатрактивна
туристическа
дестинация:
georgi-pobedonosec.com/. До момента няма
подпомага изследвания в областта на
регистрирани проекти в ИСУН за периода
културата, историята и екологията на града
2014 - 2020 г.

Среден

Висок

Среден
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25

26

27

28

Сливен

Сливен

Сливен

Сливен

Сдруже
ние

СЕМАФОР

Сдруже
ние

СЛИВНАЛИИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ОБРАЗОВАНИЕТ
О И КУЛТУРАТА
/СРОК/

Фондац
ия

СТАРИЯ БРЯСТ
(OLD ELM TREE
FOUNDATION)

Фондац
ия

СТОИЛ
ВОЙВОДА

Активно сдружения с инициативи за
Дружеството има за цел създаването на
младежи и дарителски акции. Партнира с
условия за упражняване на туризма в
други НПО за осъществяване на техните
различните му видове и форми, насочен към
проекти. До момента няма регистрирани
активен отдих сред природата
проекти в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Активно сдружение, което е подпомогнало и
осъществило: през март 2014 г., откривайки
"Мартенските дни на културата - Сливен
Работа с деца и възрастни. Задачата е 2014"; група концерти камерна музика;
подпомагане на тяхното материално, а също изложба на творби на ученици от НХГ
и нравствено израстване, чрез обгрижване и "Димитър Добрович"; ежегоден пленер на
споделяне на християнски ценности и сливенски художници в Тревненския
морал.
балкан; подпомага някои образователни
инициативи и дарителски акции на книги и
др. До момента няма регистрирани проекти
в ИСУН за периода 2014 - 2020 г.
Действа за превръщането на град Сливен,
Сливенския край и България, в популярна и
атрактивна
туристическа
дестинация:
подпомага изследвания в областта на
културата, историята и екологията на града

Нисък

Среден

Много активна фондация в областта на
културата и туризма: https://www.oldelm.eu/.
До момента няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.

Висок

Организира възстановки на исторически
Опознаване на живота и дейността на Стоил събития като апрлиското възстание. До
Войвода
момента няма регистрирани проекти в
ИСУН за периода 2014 - 2020 г.

Нисък
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29

30

31

Сливен

Сливен

Сливен

Сдруже
ние

Сдруже
ние

Сдруже
ние

ТУИДА КЛАСИК
КЛУБ - СЛИВЕН

Организира и провежда ежегодни ретро
Да обедини хора с интереси към събори на стари автомобили в партньорство
колекциониране на автомобили и различни с Община Сливен. До момента няма
предмети от миналото
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Висок

ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО
СИНИ КАМЪНИ
- СЛИВЕН

Повишаване на двигателната активност сред
природата за подобряване на физическата
работоспособност
и
емоционално
обогатяване на личността, възпитаване в
любов към природата и природноисторическото ни наследство

Туристическо дружество "Сините камъни"
разполага със секции по алпинизъм, спортно
катерене, спелеологията, развива се и
пешеходен туризъм сред всички възрастови
групи. Дружеството е организатор на масови
прояви и състезания за деца, учаща младеж,
с участието на гости от страната и чужбина.

Среден

ФЕДЕРАЦИЯ НА
КУЛТУРНОПРОСВЕТНИТЕ
ДРУЖЕСТВА НА
КАРАКАЧАНИТ
Е В БЪЛГАРИЯ

Емблематична проява за ФКПДК в България
е Традиционният каракачански събор, който
се провежда всяка година в местността
“Карандила” над Сливен. На него си дават
Изучаване, пропагандиране и съхраняване среща хиляди каракачани от България и
историята, културата, традициите и езика на Гърция: Емблематична проява за ФКПДК в
каракачаните
България е Традиционният каракачански
събор, който се провежда всяка година в
местността “Карандила” над Сливен. На
него си дават среща хиляди каракачани от
България и Гърция: https://karakachani.com/

Висок
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32

№

1

ФОНДАЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОН
СЛИВЕН

Сливен

Фондац
ия

Район

Вид на
заинте
ресова
ната
страна

Наименование

Сдруже
ние

АСОЦИАЦИЯ
НА
НЕПРАВИТЕЛСТ
ВЕНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
В РЕГИОН
ТРАКИЯ

Ямбол

Предлага информация, консултации и
подкрепа, фокусиране върху специфичните
нужди на потребителите; да провокира
иновации в местното самоуправление; да
действа като посредник чрез изграждането
на широка мрежа от вътрешни и
международни партньорства

Дейност и основни интереси

Много активна фондация. Проекти: Дневен
център за възрастни хора – да бъдем; Да
представим България достойно чрез нейната
култура и изкуство през „Седмицата на
Европейските региони и градове 2008“ в
Брюксел; Дни на България в Европа –
„Българската култура част от общото
европейско културно пространство“; Да
възстановим параклиса „Свети Георги“ –
любимо място на всички сливналии“;
Седмица на България в сърцето на
Вестфалия – България в ЕС 200. Интернет
страница: https://fdrs.eu/. До момента няма
регистрирани проекти в ИСУН за периода
2014 - 2020 г.

Висок

Регистрирана обществена активност

Потенциал
за участие в
обществени
дебати

Активна организация с множество проекти и
инициативи в областта на местното
Застъпничество на национално ниво за
самоуправление и гражданското участие:
подобряване на правната среда и
http://www.angort.org/.
Сдружението
е
държавната политика за НПО в България и
бенефициент по ОПДУ 2014 - 2020 г. с
Турция
проект "Гражданско участие за открита и
отговорна публична администрация"

Висок

96

2

Ямбол

Сдруже
ние

БИЛАНИ

3

Ямбол

Сдруже
ние

ГАЙТАНИ

Ямбол

Сдруже
ние

ДРУЖЕСТВО
"ТРАКИЯ" ЯМБОЛ

4

5

Ямбол

Фондац
ия

ДЪБИЛИНО
/DABILINO/

БИЛАНИ
е
част
от
национална
терапевтична общност за психо-социална
рехабилитация и ресоциализация на лица с
наркотични, алкохолни, хазартни и интернет
зависимости: http://bilani.bg/.Няма данни за
участие в проекти за периода 2014 - 2020 г.,
съгласно справка в ИСУН.
Много активна организация с ежегодни
Да съхранява, представя и развива
благотворителни
акции
и
концерти
многообразното духовно и културно
"Различни, но заедно". Няма данни за
наследство чрез музика, танци, песни, игри,
участие в проекти за периода 2014 - 2020 г.,
обичаи, ритуали и други изкуства
съгласно справка в ИСУН
Да отстоява и реализира българската
Организира и провежда Национален
национална кауза за Тракия - правото на
тракийски християнски събор "Спасов ден"
завръщане
на
тракийските
българи,
в местността Бакаджиците до Ямбол. Няма
възраждане на българския национален дух и
данни за участие в проекти за периода 2014
интеграция в Тракия в съответствие със
- 2020 г., съгласно справка в ИСУН
съвременните европейски процеси
Подготовка и активизиране на обществото
за всестранна защита на употребяващи
наркотични вещества и зависими от тях
млади хора, за тяхната рехабилитация и
социализация.

Организира и провежда културни фестивали
като фестивала "Отворени пространства" и
Културното и икономическото развитие и
други. Няма данни за участие в проекти за
просперитет на България
периода 2014 - 2020 г., съгласно справка в
ИСУН

Висок

Висок

Среден

Среден
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6

7

8

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Сдруже
ние

Фондац
ия

Сдруже
ние

ЕВРОЛИК

ИНТЕГРАЦИЯ И
РАЗВИТИЕ НА
МАЛЦИНСТВАТ
А

КЛУБ
ЕВРОПЕЙСКИ
ИНИЦИАТИВИ ИДЕА

Да защитава човешките и гражданските
права на младите хора в България. Да работи
за пълноценната реализация на младите хора
в обществото и за утвърждаването им като
двигател на социалния и икономическия
прогрес.

Активна младежка организация с проекти в
областта на гражданската активност и
участие в местното самоуправление.
Проекти: „Гласът на младежите” в
партньорство с Община Стралджа по
Национална програма на младежтa, под
програма
2:
Национални
младежки
инициативи и кампании. Няма данни за
участие в проекти за периода 2014 - 2020 г.,
съгласно справка в ИСУН

Висок

Подпомагане
и
подобряване
на
общочовешката
ценностна
система;
подпомагане и подобряване на условията на
живот на ромското и другите етнически
малцинства

С удостоверения №№501/502 на МТСП
фондацията предоставя социални услуги
като Бюро за соц. услуги и Дневен център за
възрастни. Фондация е спечелила и успешно
е
реализирала
множество
проекти:
http://romitebg.blogspot.com/. Няма данни за
участие в проекти за периода 2014 - 2020 г.,
съгласно справка в ИСУН

Висок

Развитие
на
духовните
ценности,
гражданското общество, здравеопазването,
образованието, науката, културата, туризма,
технологиите или физическата култура сред
общини, образователни институции и други
юридически лица

Активна организация с множество проекти
за развитие на младежта, образование и
туризъм:
http://cepsi95.org/Date_NGO_Yambol_main.h
tm;
https://www.ngobg.info/bg/organizations/activ
ity. Няма данни за участие в проекти за
периода 2014 - 2020 г., съгласно справка в
ИСУН

Висок
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9

10

Ямбол

Ямбол

Сдруже
ние

Сдруже
ние

КЛУБ
ПРИЯТЕЛИ НА
МУЗЕЯ-ЯМБОЛ

Учредяването
на
сдружението
е
финансирано от Тръста за Гражданско
Общество в Централна и Източна Европа
чрез Обществена фондация „Мостове над
Тунджа”. Първата съвместна инициатива с
Музея е да организира концерт с надслов
“Да възстановим часовниковата кула”,
състоял се в Нощта на музеите 18 май 2009
Подкрепа и помощ на всички инициативи на
г. От тогава насам тази инициатива е
Регионален исторически музей - Ямбол
ежегодна. Сдружението до голяма степен
разчита на доброволци и на компетентна
подкрепа
от
Обществена
фондация
“Мостове
над Тунджа”
–
Ямбол:
http://priyatelinamuzeya.blogspot.com/2009/0
6/blog-post.html. Няма данни за участие в
проекти за периода 2014 - 2020 г., съгласно
справка в ИСУН

Среден

МИЛОСЪРДИЕ01-ЯМБОЛ

Участие в множество проекти и инициативи
за деца в интелектуално затруднение.
Повечето проекти са финансирани от
Българска
асоциация
за
лица
с
интелектуални
затруднения
(БАЛИЗ):
https://yambol.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%
D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B
5%D0%B4/1190. Няма данни за участие в
проекти за периода 2014 - 2020 г., съгласно
справка в ИСУН

Среден

Организиране, подпомагане, съдействие на
социалното
положение
на
децата
възпрепятствани
в
своето
развитие,
Подпомагане на дейността на Дневен център
за социализация на деца с увреждания
"Каритас" клон гр. Ямбол.
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Фондацията е част от национална мрежа с
Да подпомага устойчивото развитие на
множество проекти и инициативи в областта
община Ямбол; да развива и утвърждава
на културата и младежките дейности.
духовните ценности в гражданското
Подпомага и си сътрудничи с местните
общество.
власти и други НПО: www.ofmt.weebly.com.
Сдружение "Ръка за ръка" стартира
изпълнението на дейностите по проекта
"Стани доброволец – направи добро".
Повишаване
благосъстоянието
на
Проекта се финансира от Национален
младежите и децата в РБ в областта на
център "Европейски младежки програми и
здравните грижи и социалната интеграция;
инициативи" по линията на – Национална
Стимулиране на интердисциплинарния
програма
за
младежта
(2011-2015)
подход
и
междуинституционалното
Подпрограма 3: Младежко доброволчество
сътрудничество в областта на грижите за
и участие в доброволчески инициативи:
деца и защита на техните права
http://rakazaraka.ngobg.info/. Няма данни за
участие в проекти за периода 2014 - 2020 г.,
съгласно справка в ИСУН

11

Ямбол

Фондац
ия

ОБЩЕСТВЕНА
ФОНДАЦИЯ
"МОСТОВЕ НАД
ТУНДЖА"

12

Ямбол

Сдруже
ние

РЪКА ЗА РЪКА
/HAND FOUR
HAND/

Сдруже
ние

ЦЕНТЪР ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛН
И ПРОГРАМИ И
СОЦИАЛНИ
ИНИЦИАТИВИ

Развитие и утвърждаване на демократичните
ценности в гражданското общество;
разработване и внедряване на нови
образователни програми за хора от различна
възраст и с различен социален статус

Много активна организация с множество
проекти и инициативи за младежи, социално
слаби, хора в неравностойно положение и
други: http://cepsi95.org/. Няма данни за
участие в проекти за периода 2014 - 2020 г.,
съгласно справка в ИСУН.

Висок

ЧИТАЛИЩЕ
"УМЕНИЕ 2003"

Развитие и обогатяване на културния живот,
социалната и образователната дейност в
населеното място, където осъществява
дейността си;

Много активна организация с множество
проекти и инициативи в областта на
социалните
дейности
и
културата:
http://umenie2003.blogspot.com/. Няма данни
за участие в проекти за периода 2014 - 2020
г., съгласно справка в ИСУН.

Висок

13

14

Ямбол

Ямбол

Сдруже
ние

Висок

Висок
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15

16

Ямбол

Сдруже
ние

ЯМБОЛСКА
РЕГИОНАЛНА
ТУРИСТИЧЕСКА
АСОЦИАЦИЯ
/ЯРТА/

Ямбол

Сдруже
ние

ЯМБОЛСКИ
МЛАДЕЖКИ
ИНФОРМАЦИОН
ЕН ЦЕНТЪР

Активна организация с множество проекти и
инициативи в областта на социалните
дейности
и
културата:
http://cepsi95.org/Date_NGO_Yambol_main.h
tm. Няма данни за участие в проекти за
периода 2014 - 2020 г., съгласно справка в
ИСУН.
За пореден път в своята двадесет годишна
история на работа с млади хора, Сдружение
”Ямболски
младежки
информационен
център” – град Ямбол подписа договор с
Министерство на младежта и спорта в гр.
София по Национална програма за младежта
(2016–2020), Подпрограма 2 „Национални
младежки инициативи и кампании“,
Сдружение "ЯМИЦ" е сдружение на тематична област 2 „Развитие на младежката
младите хора, обединени с цел защита на работа“:
интересите на младежта
https://delnik.net/%D1%81%D0%B4%D1%80
%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0
%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0
%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1
%80%D0%BC%D0%B0/
Превръщане на региона в значима
туристическа дестинация от национално и
международно значение. Нов имидж на
регионалния туристически пазар чрез
създаване на атрактивни туристически
продукти и обекти

Среден

Среден
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В резултат на прилагането на посочените по-горе критерии информацията
представена в под страница „Всички“ от регионалните карти на всяка една от четирите
общини, обект на настоящото изследване бе редуцирана само до тези организации, които
работят извън сферите на спорт и образование, за които има реална информация в
публичното пространство, която показва активност не само назад във времето, но през
последните три години. По този начин бе създадена база данни за реално съществуващи
и извършващи активна дейност неправителствени организации от различни сфери на
социално – икономическия живот на териториите на градските ареали за всяка една от
четирите общини. Предположението е, че именно посочените в под страница
„Обществено активни“ организации могат да бъдат реални партньори при евентуално
тристранното сътрудничество между местната власт, НПО и бизнеса. Базата данни на
тези обществено активни организации е представена в табл.2 към настоящия документ,
като за всяка една организация е синтезирана информация относно сферите от живота на
общността и темите, в които съответната организация е фокусирала своите усилия и
интереси. Събраната информация за тези теми и направления на основните интереси са
предпоставка да се определи в кои направления всяка една организация би се включила
в бъдеще при организиране на различни форуми и дискусии, както при решаване на
възникнали проблеми в общността, така и генериране на нови идеи и проекти с цел
подобряване качеството на живот на териториите в т.ч. и реализирането на общи
инициативи между Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол.
7. Оценка на потенциала за включване на заинтересованите страни в
процесите на вземане на решение на местно ниво.
Една от основните цели на настоящото проучване е не само да бъдат идентифицирани
принципно активните организации и сферите и темите на тяхната активност, но и да бъде
определена степента на потенциала им за включване в обществено значими събития –
дискусии, форуми и др,, които биха могли да бъдат инструмент за формиране на местни
политики за развитие.
Както е посочено по-горе за целите на настоящото проучване обществено активни са
онези организации, за които има публично оповестена информация във връзка с техни
инициативи, проекти и постижения през последните 3 години. Това са организации, за
които има множество публикации, статии и информация в медиите, интернет и
специализирани сайтове на институции, които се ползват с обществено доверие. Найактивните сред тях имат и персонални сайтове и фейсбук страници, където може да бъде
намерена актуална информация за тяхната история, дейности и намерения. Обществено
активните организации са условно оценени според потенциала им за участие в
обществени дебати по теми, свързани със социално-икономическия живот на
територията, на която те са създадени и извършват своята дейност. В тази връзка са
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определени три нива: висок, среден и нисък потенциал за активност. Синтезирана
информация е посочена в табл.3 към настоящия доклад.
Таблица 3
Район

Бургас

Стара
Загора

Сливен

Ямбол

Вид на
организациите

Идентифицирани Обществено Потенциал за участие в
обществени дебати (брой)
организации
активни
(брой)
(брой)
Висок Среден Нисък

Фондации и
сдружения

509

97

40

47

10

Стопанска
организация

14

14

14

-

-

Читалища

29

29

-

-

10

Фондации и
сдружения

269

42

17

13

12

Стопанска
организация

12

12

12

0

0

Читалища

56

56

0

0

10

Фондации и
сдружения

205

32

13

13

6

Стопанска
организация

11

11

11

-

-

Читалища

51

51

-

-

10

Фондации и
сдружения

108

16

10

6

0

8

8

8

-

-

6
1278

6
374

125

79

6
64

Стопанска
организация
Читалища
Общо

При разглеждането на данните посочени в табл. 3 следва да бъдат добавени и
идентифицираните училищни настоятелства образователни организации общо 13 на
брой от гр. Бургас, описани в точката по-горе, от които 3 бр. са определени като такива
с висок потенциал, предвид по-широкия обхват от регистрираната им дейност.
Организациите с висок потенциал за участие в обществени дебати са тези, които
присъстват в 5 от 10 публикации при търсене на информация за тях в интернет. Повечето
от тези организации имат интернет сайт и множество съвместни инициативи и проекти
с други подобни организации, местни и държавни органи. За тях се намира информация
в сайтове на техни партньори, институции, донори, фондации и фондове. Повечето от
тях работят в сътрудничество и активно през годината. Имат организирани регулярни,
ежегодни инициативи, участват в обществени форуми и събития, активни са в
социалната мрежа Facebook, поддържат постоянен контакт както със своите членове,
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така и всеки, който прояви интерес към техните приоритети организирани събития.
Организациите със среден потенциал са тези, които обикновено сътрудничат и се
включват в инициативи и проекти на свои партньори. Въпреки, че една част от тях нямат
своя интернет страница за тях има публикации в медиите. Тези организации обикновено
имат регулярни събития и инициативи през годината. Участват в обществени форуми и
вземат отношение по въпроси, които са пряко или косвено свързани с тяхната дейност.
По отношение на посочените по-горе критерии, по които за дадени организации са
определени с висок или среден потенциал, следва да се направи и едно важно уточнение.
Налице са организации, за които е налице сравнително тясна специализираност на
дейността им. Причината по изключение те да не бъдат включени групата определена
като организации с нисък потенциал за включване в обществени дебати е именно
същността и спецификата на работата, която извършват и експертизата и опита, който са
натрупали. Този опит може да бъде много полезен при организирането на дискусии и
форуми, на които се събират и представят своите виждания и интереси разнородни
организации. Много често това е предпоставка за възникване на сблъсъци, породени от
неразбиране или нежелание да бъде изслушана чуждата гледна точка. Именно в такива
ситуации организации, които имат опит в разрешаването на конфликтни ситуации могат
да бъдат много полезни за конструктивното сближаване на различните интереси, което
от своя страна може да бъде от голяма полза на цялата общност. Подобен род
организации са напр. Асоциацията и Сдружението за извънсъдебно решаване на спорове,
които са много активни в своята област, както на територията на Бургас, където са
регистрирани, така и в страната. Друг вид организации, чиято експертиза и опит биха
били от полза именно от тази гледна точка това напр. БургасЛаб и др. специализирани в
дигиталните технологии. В днешния съвременен свят умението да боравиш с
инструментите на електронната комуникация е изключително предимство и опитът
натрупан от подобен род организации би бил много полезен както за участниците във
дискусиите, така и за техните организатори.
Освен това подобно на част от Училищните настоятелства, както бе посочено погоре, вземайки под внимание естеството и спецификата на тяхната дейност някои от
организациите са определени със среден потенциал като напр. Бургаска педиатрична
организация, Браншова организация на таксиметровите шофьори и др. макар дейността
им да е строго профилирана. От една страна дейността име е с широка обществена
значимост, а от друга е установено, че те са активни при решаването различни казуси,
чрез провеждането на различни форуми и събития, както и очевидно имат желание да
споделят натрупаният опит, което показва и желание за сътрудничество. В тази връзка е
добре такива организации да бъдат включвани при организирането на различни форуми
и събития за провеждането на дебати относно изработването на политики за местно
развитие.
Организациите с нисък потенциал могат да бъдат разделени в три групи:
 Първата група са тези, за които не може да бъде открита никаква информация за
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дейност в публичното пространство;
Втората група са тези, за които почти няма информации в медиите, но има такава
в сайтове на техни донори и партньори;
Третата група са такива, които имат собствен сайт и са активни в социалната
мрежа. Те обикновено са строго специализирани и за тях няма данни за
обществена активност извън ангажиментите в организацията, поради която те са
създадени, като спортните клубове напр., които се занимават с конкретен спорт.
Тези организации биха се включили в чужди обществени инициативи.
Ежегодното финансиране при повечето от тях става чрез държавни и/или
общински, специализирани фондове, донори и членски внос. Това много често ги
прави неутрални и/или неактивни. Тези организации рядко участват в обществени
форуми, ако темата пряко не ги засяга.

В хода на проучването се установиха общо 1 278 бр. нестопански и стопански
организации от различни сфери на социално-икономическия живот, класифицирани по
видове, предмет на дейност и интереси, според нивото на обществена активност и
потенциала им за участие във формирането на политики на местно ниво. Както се вижда
от табл.3 по-горе от тях 374 бяха оценени като активни с висок, среден или нисък
потенциал за участие в обществени дебати, разпределени по групи както следва:
Фондации и сдружения – 187 бр.; Стопански организации – 45 бр. и Читалища – 142 бр.
Според нивата на активност описани в таблицата от общо 374 активни организации,
125 са с висок потенциал, 79 със среден и 64 са с нисък потенциал за участие в
обществени дебати. Разбира се тук трябва да бъдат добавени и 13 училищни
настоятелства и образователни организации от Бургас, 3 бр. от които както бе посочено
по-горе са с висок потенциал за участие в дебати с цел формиране на местни политики
за развитие.
Както се вижда от самата таблица 3 читалищата, които са места, където се развива
основно културна и обучителна дейност са изведени в самостоятелна позиция,
причините, за което бяха описани по-горе в доклада. Както се вижда на територията на
четирите общини функционират общо 142 бр. читалища, които се разглеждат като
обществено активни граждански организации, регистрирани по специален закон.
Читалищата активно участват в културния календар, развиват групи, формации, кръжоци
и курсове, свързани с култура и образование, както и взимат участие в обществени
инициативи на общините или други организации на територията и страната. Тяхното
финансиране става основно чрез финансиране предоставяно от общините по линията на
Министерство на културата, членски внос, дарения, спонсорства, както и някаква степен
макар и малка по вид стопанска дейност под формата от наеми на помещения. Найвероятно именно това в голяма степен често ги прави неутрални и/или неактивни към
инициативи в други сфери от социално-икономическия живот на териториите.
Читалищата рядко участват в обществени форуми, ако темата пряко не ги засяга. Това
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именно е дало основание към момента като цяло да бъдат посочени като организации с
нисък потенциал на активност във формирането на местни политики. Разбира се това
определение подобно и на идентифицираните организации в сферата на образованието е
условно и може да бъде преразгледано. Това се отнася са предимно за читалищата,
функциониращи в градовете Бургас (10), Стара Загора (10), Сливен (10) и Ямбол (6),
където социалната среда и градската култура оказва влияние върху тяхната активност.
Проучването показа, че именно в градовете са установени и няколко читалища, които са
определени по изключение с висок потенциал. За тази малка група в публичното
пространство се намира информация за участия предимно в ролята им на партньори на
други НПО, които реализират идеи и инициативи в различни сфери, но като цяло основно
в подпомагането на представители на уязвимите групи: етнически малцинства, социално
слаби, деца и възрастни в риск и др.. Това в голяма степен се обуславя и от факта, че
предоставянето на различни по форма на грижи и услуги за социално слаби групи е част
от регламентирана им дейност, съгласно Закона за читалищата, по който те се
регистрират. Добър сигнал за обществеността е фактът, че бе установен и нов стремеж
да бъде разчупен наложилият се през годините стереотип относно целите и функциите
на читалищните организации. Тази заявка бе констатирана в Бургас, където е
регистрирано и функционира много активното читалище „Хамалогика“. На фона на
останалите читалища може да се каже, че то е новосъздадено и то предимно от млади
хора, които имат различен поглед върху живота, инициативни и амбициозни са, което се
отразява и на по-широкия кръг от дейности, развивани от това читалище. Както бе
посочено и по-горе, това е добър пример, че именно голяма част от усилията на местната
власт следва да бъдат насочени в подкрепа на различни инициативи и иновативни идеи,
идващи младежта.
В хода на настоящото проучване бяха проведени срещи с представители на стопански
организации, като малка част от тях проявиха желание и интерес да се включат активно
заявявайки своето мнение и интерес към обществения живот на териториите, на които
функционират. За съжаление общото между четирите общини е, че такова желание и
интерес проявиха малка част от тях, както се вижда от представената информация в
табл.3. Представителите на стопанските организации участвали в изследването са
идентифицирани като подизпълнители по обществени поръчки, проведени от страна на
четирите общини в ЮИРП. Това са фирми, които имат опит в комуникацията и
взаимодействието с общинските администрации, което за целите на настоящото
изследване е много ценно. Тъй като те са бизнес организации и рядко се включват в
обществени дебати особено, ако това не засяга тяхната дейност нивото им на активност
е определено като ниско.
Извършеното проучване в публичното пространство констатира и добър сигнал, че
активността и социалната ангажираност на предприемачите в днешно време макар и
бавно се променя в положителна посока. Доказателство за това е фактът, че са
установени няколко фондации за сега предимно в Бургас, които са регистрирани в
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следствие на сдружаване именно от представители на стопанския сектор и чиито основни
цели са организиране на различни събития голяма част от тях под формата на дарителски
кампании за подпомагане на млади таланти, реализиране на различни социално значими
каузи и др. Част от тези събития са организирани именно с цел да се даде възможност на
дарителите да влязат в пряк контакт с организации и неформални групи от гражданското
общество, които представят интересни идеи, свързани с подобряване на качеството на
живот в общността. Този род фондации с широк обхват на реализираните събития
(посочени за всяка една в табл.2 по-горе) не са малко – 11 бр. за територията на Бургас и
са определени като организации с висок потенциал за участие в обществени дебати
особено като се вземе предвид натрупания от тях опит в тази посока.
На територията на община Бургас са идентифицирани 509 нестопански организации
(фондации и сдружения), от които 97 са обществено активни - 40 от тях са с висок
потенциал, 47 са със среден и 10 са с нисък потенциал на активност.
Това практически са най-активните, устойчиви и структуриращи разнопосочни
значими интереси организации, които със сигурност трябва да бъдат постоянно във
фокуса на местната администрация, местния бизнес и местните медии. Тези организации
са реалният партньор за бъдещи политики и на стратегии, които биха се отразили на
развитието на общината като цяло и биха били интегрална част от неговото управление
в бъдеще. Тази категория организации притежават ресурси и експертиза, да бъдат
равноправни партньори в големи общински проекти и начинания. Дори и сдруженията с
нисък потенциал, но водещи активен организационен живот показват гъвкавост и
устойчивост да се развиват и реагират в променена социална среда. Прави впечатление,
че тези организации лесно се адаптират към различни социални условия и усещат
промените на обществената среда, което разкрива и потенциала им да бъдат участници
във важни обществени процеси.
Високите оценки на потенциала и практиките за гражданско участие, сочат, че
наличната законодателна база е на високо ниво и позволява реално практикуване на
граждански диалог и участие. Добрата законодателна база е на такова ниво, че според
юристи допуска някои капани за заобикаляне на гражданското участие и само добрата
воля на администрацията и спазвания строго от нея интерес в голяма степен провокира
активизация на НПО в обществените дискусии. В този смисъл е препоръчително самата
община да търси обратна връзка с НПО-сектора, за да верифицира своята висока
активност и да удържа собствената си инициативност в подобни казуси. Вероятно трябва
да се обърне внимание и на друга техническа подробност – работните часове на
насрочени обществени обсъждания да се променят съобразно работното време и
възможността за максимално участие на граждански сдружение и отделни граждани.
Освен това прави впечатление, че местните медии като цяло не отразяват детайлно
местни инициативи и дори се налага гражданските сдружения да търсят трибуна в
национални медии. В същото време местната власт се радва на невиждан медиен
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комфорт от страна на регионалните медии, което не винаги и добре за покриването на
критериите на гражданския контрол. От друга страна нецензурираната информация в
социалните мрежи размива качествения дебат и се плъзга в зони, които нямат нищо общо
с управлението, акцентира върху лични нападки и вражди, които не само пораждат
напрежения, а и отместват вниманието от доброжелателни критики и препоръки. Там се
появяват мнения, че определени НПО са съзнателно толерирани от местната власт и са
„абонирани“ с допуск до гражданско участие и други които трябва да полагат много поголеми усилия за това.
Може да се каже, че един от сериозните проблеми, които бяха споделени и при фокус
групите и посочени в анкетните карти с фактът, че активните НПО не срещат винаги
популярност, интерес и разбиране от страна на големи групи бургаски граждани. Както
и в другите изследвани общини съществува масово неразбиране за ролята, тежестта и
инициативите на гражданските сдружения. Това е съпътстващ проблем на много НПО и
на национално ниво, но съществува хипотезата, че местните проблеми като цяло са повълнуващи за обществеността и очакването, че те ще пораждат повече интерес от страна
на гражданите към тях. Така – не без подкрепата и на местните медии - се създава
усещането, че дори и активните организации в общината работят кампанийно и „на
парче“. Спортните НПО са много популярни в града вероятно и поради факта, че точно
в тези сдружения се генерират и най-много средства, техните прояви са най-зрелищни и
истински вълнуват гражданите, а и изискват най-малко личен граждански ангажимент.
Разбира се този интерес към спортните прояви може да бъде използван и за
популяризиране на различни други инициативи от страна на гражданите, НПО и
общината. Вземайки предвид и факта, че уменията и компетенциите на общинската
администрация и на НПО видимо са се подобрили в областта на обществените
обсъждания, което е несъмнено е белег за съществуването на траен и устойчив диалог
между тях, организирането на колкото се може повече граждански дискусии по местни
проблеми може да провокира както интереса на по-големи групи и на местните медии,
така и да промотира съществуването и дейността на НПО от Бургас.
Един от изводите, който може да се направи от настоящата база данни и наличните
изследвания на неправителствения сектор в община Бургас сочи, че в сравнение с
останалите три общини – Стара Загора, Сливен и Ямбол, именно Бургас е общината с
огромен потенциал за развитие на практиките на гражданското участие. От друга страна
това е възможност за останалите три общини да се запознаят с добрите практики, които
има в Бургас и чрез адаптиране към своята среда да ги приложат с развитие цел социалноикономическия живот на територията си, като резултат от добро сътрудничество.
В Стара Загора са установени два пъти по-малко фондации и сдружения – 269 броя,
от които 42 обществено активни: 17 с висок, 13 със среден и 12 с нисък потенциал за
участие в обществени дебати. Този тип организации оформят потенциалната гражданска
коалиция, на която може да се разчита при поемането на ангажимент с широки
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обществени дебати и трайно да участва във формирането на локални инициативи и
гражданско участие. Сред тези неправителствени организации се открояват 17 с много
висок потенциал, по критериите, заложени в настоящото изследване и те се превръщат в
стожерите на обществения интерес при комуникацията с общинската власт. Тези
организации традиционно поддържат и контакти с локалния бизнес и успяват да са
истинските агенти на гражданската промяна. От изпълнените от тях проектни
инициативи личи, че участват както в социални и дарителски каузи, така и в големи
административни, икономически начинания, които изискват ангажимент на голям брой
доброволци, трайно обвързване с общности в трудно положение и преодоляване на
тежки бюрократични процедури. Именно този тип организации вероятно в бъдеще ще
претендират и да са крайъгълните камъни на локалните коалиции за поддържането на
високо гражданско участие и за формирането на стратегически политики.
За Сливен като сравнително по-малък град са идентифицирани 205 нестопански
организации, от които 32 обществено активни: 13 с висок, още толкова със среден и 6 с
нисък потенциал. Както вече бе отбелязано по-горе една сериозна група от тях има
изградени партньорства, както с община Сливен, така и с други НПО в т.ч. и от страната,
както и натрупан опит с реализирани проекти част, от които финансирани по различни
донорски прояви. Подобно на Ямбол и тук проучването показва, че организациите, които
реално се ангажират със сътрудничество с местната власт за формулиране на местна
политика са малко. Въпреки това наличието на 26 организации, които притежават висок
и среден потенциал за участие в обществено полезни инициативи и могат да бъдат
увлечени активно да съдействат на общината и бизнеса при решаването на важни за
територията казуси и възникнали проблеми с цел повишаване качеството на живот. За
територията на община като Сливен този потенциал следва да бъде в максимална степен
използван. Към тази група могат да бъдат увлечени и като партньори голяма част от
спортните клубове, които на територията не малко. Тук следва да се обърне внимание и
на наличието на създаването на условия за размиване на граждански сектор и местната
власт. Както бе посочено по-горе в Сливен са установени макар и малка част – 3бр. от
сдруженията на територията, които проявяват политическа пристрастност, в т.ч. и с цел
участие в местните избори. Въпреки, че това не нарушава нормативните разпоредби в
страната в голяма степен би поставило под съмнение обществено полезната им дейност
пред широката общественост особено при условие, че някое от тези сдружения реши да
инициира проект или идея с цел разрешаване на значим казус съвместно с общината. В
тази посока препоръката към общинска администрация е бъде внимателна при
организирането на инициативи в партньорство с подобен род организации, тъй като от
това в голяма степен ще зависи обществената подкрепа и участието на гражданите при
реализирането на дадената инициатива, а от там и нейната ефективност и устойчивост
във времето.
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Проучването за Ямбол се установи, че на територията на града са регистрирани 108
фондации и сдружения, от които 16 са идентифицирани като активни – 10 са с висок и 6
със среден потенциал за участие във формирането на местни политики. Анализът дотук
сочи, че локалните граждански формати за сътрудничество между местна власт, бизнес
и предствителите на неправителствения сектор се решават именно с участието на
организациите от последната група, които представляват едва 15% от гражданския
сектор на територията на общината. Очевидно именно тези сдружения представляват
същинския и здрав скелет на гражданското общество на територията на общината, около
които може да се планират и реализират съвместни политики и да се тестват добри
практики.
Проблемът е, че организациите, които истински се ангажират в текущата ситуация
пряко със сътрудничество с местната власт за формулиране на местна политика са малко.
Изследването сочи, че едва няколко НПО в Ямбол имат интерес към създаването на общ
форум в тази посока където да се срещнат интересите на общината, гражданския сектор
и бизнеса. Все още на територията на общината съществува разнопосочност при
преследването на интересите на най-големите социални групи и техните представители.
Ангажирането с каузите на малки социални групи и дезинтересирането от възможността
да се създават големи граждански коалиции изглежда към момента като системен белег
на гражданския сектор в общината.
В заключение от изключителна важност е да се вземат в предвид следните уточнения:
 По отношение на определените нива „висок“, среден“ и „нисък“ потенциал за
участие в дебати за формиране на политики за местно развитие следва да се
има предвид, че това разпределение на организациите е натоварено от известна
доза субективизъм, тъй като малко или много е повлияно от преценката на
експертите участвали в проучването. Освен това, направеното разпределение е
момента снимка на активността на отделните организации, която е отчетена за
определения времеви период в публичното пространство. В тази връзка нивото
на потенциала за всяка една отделна организация не е стационарно, като може
да търпи промяна съобразно желанието и реалната активност, която проявява
дадената организация. Това на практика означава, че ако за една организация,
данните към момента на изследването дават основание тя да бъде определена
като такава с нисък потенциал, то това не означава, че тя е „закотвена“ на това
ниво. При условие, че тази организация направи усилия, увеличи и разшири
обхвата на своята обществена активност това би довело до промяна на нейния
потенциал за участие във мероприятия с цел формирането политики за местно
развитие. Това до голяма степен е ангажимент на самата организация, но в
голяма степен се влияе и от властовите лостове и формите на комуникация
които общините биха използвали, за да се насърчи активността на
гражданските организации в обществения живот на територията. Разбира се с
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този процес следва да се ангажират всички заинтересовани страни, за да бъде
той максимално ефективен и ползотворен за цялата общност;
 В допълнение на казаното по-горе групата на „Обществено активни“ също не
е константа. Както бе посочено на няколко места в доклада за целите на
настоящото проучване при определянето на организациите, които бяха
включени в тази група са използвани данни открити в публичното
пространство – официални публични регистри, персонални сайтове и facebook
страници на отделните организации, сайтове на организации-партньори,
сайтове на четирите общини и електронните медии. Както вече бе споменато в
днешния съвременен свят нивото на присъствие в дигиталното пространство
до голяма степен е съизмеримо с нивото, на което дадената организация
популяризира своята дейност, култивира способност на привлича
съмишленици, има възможност да повишава броя и разнообразието на
реализираните си проекти в т.ч. и ефективността им, а от там и достъпа до
повече финансови средства. Посоченото до тук в голяма степен определя
авторитета, който си създава тази организация и нивото й въздействие върху
общността. Поради тази причина част от организациите, които към момента в
това изследване не са включени в групата на „Обществено активни“, тъй като
за тях не са открити актуални данни за последните години, но работят и не са
прекратили дейността си следва да преразгледат своето присъствие в
електронното публично пространство с цел да получат повече обществена
подкрепа.
8. Приложения – регионална карта за всяка една от четирите общини: Бургас,
Стара Загора, Сливен и Ямбол в електронен вариант, формат Excel.
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