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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ЮЛНЦ „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“  

ЗА 2017 Г. 

Изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Сдружение „Младежко европейско общество“ е регистрирано в Благоевградски 
окръжен съд с решение № 1184/17.03.2015 по фирмено дело № 19/2015 като сдружение 
с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Същото е 
регистрирано в Централния регистър на ЮЛНЦ при Министерство на правосъдието под 
№ 20150514005/2015 г. Регистрирано е и в Регистър БУЛСТАТ – Код по БУЛСТАТ 
176842289. Регистрирано е и в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по 
вписванията, вписване 20180627133217, ЕИК 176842289. Седалището и адрес на 
управление на сдружението е гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ 6, вх. Б, ет. 6, ап. 
11. 

Цели на ЮЛНЦ „Младежко европейско общество“: 

 да представлява и защитава интереса на младите хора; да стимулира диалога 
между младите в Република България, страните членки и страните кандидат-
членки на Европейския съюз, с цел ангажиране на вниманието им към идеята за 
обединена Европа и изграждане на европейско самосъзнание;  

 да бъде основен фактор в изграждането и информирането на образована 
младеж, мотивирана да бъде важен фактор в развитието на гражданското 
общество и активна част от процесите на вземане на решения в страната;  

 да стимулира мобилността в и извън границите на Република България, 
неформалното образование и междукултурния диалог;  

 да насърчава заетостта и включването на всички млади хора, без значение от това 
какво е тяхното образователно и социално ниво и принадлежност към дадена 
култура; 

 да привлича нови членове сред мотивираните млади хора, за осъществяване на 
целите на сдружението;  

 да насърчава солидарността, толерантността и равнопоставеността между 
половете сред младото поколение, както и да стимулира толерантността между 
поколенията;  

 да насърчава обмена на идеи и опит, взаимно разбиране, както и равни 
възможности за младите хора;  

 да насърчава здравословния начин на живот и засили интереса на обществото 
към активно спортуване;  
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 да създаде предпоставки за приобщаване на младите в обществото и формира 
активна гражданска позиция. 

Сдружението има следния предмет на дейност: 

 организира и провежда семинари, конференции и други мероприятия по 
проблемите свързани с целите на сдружението;  

 създава и поддържа контакти с български и международни организации с цел 
партньорство и обмяна на опит; 

 сътрудничи с местни и международни организации, имащи сходни цели и 
задачи; 

 събира и преработва информация свързана с възможни програми и проекти, в 
които членовете на организацията и организацията биха могли да участват, с цел 
подобряване на конкурентноспособността на младите хора на пазара на труда, 
чрез придобиване на практически опит; управление на програми за финансиране 
на младите хора; 

 организиране и провеждане на различни кампании, провеждане на 
информационни кампании, свързани със здравословния начин на живот и 
организиране на спортни състезания и събития. 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА 
 
През отчетния период от 01/01/2017 – 31/12/2017 сдружението извърши дейности и 
изразходва средства единствено и само по Проект №:  25-00-37/16.12.2016г. след 
сключен договор №: 109-П1-Зона 2/2016 с Министерство на младежта и спорта по 
Националната програма за младежта (2016 – 2020) 
 
В периода извършените дейности и израходваните средства са както следва: 
 

1. През месец януари бяха сключени 7 /седем/ на брой граждански договора с 
екипа, ръководещ проект „МИКЦ Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. 

2. През месец февруари беше сключен граждански договор с юрист-консулт, който 
бе назначен като обучител за провеждане на обучение „Законови изисквания при 
регистрация на търговско дружество“ по проект „МИКЦ Благоевград“ №: 25-00-
37/16.12.2016г. 

3. През месец март беше сключен граждански договор със специалист за 
провеждане на обучение „Как да се предпазим от агресията“ по проект „МИКЦ 
Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. 

4. През месец април бе сключен граждански договор с обучител за провеждане на 
семинар „Умението да говорим пред другите“ по проект „МИКЦ Благоевград“ №: 
25-00-37/16.12.2016г. 

5. През месец май сключихме граждански договор със специалист за провеждане 
на обучение „С малки стъпки към доброто здраве“ по проект „МИКЦ 
Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. 
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6. През месец юни беше сключен граждански договор със специалист за 
провеждане на обучение „Подай ръка на професията и кариерата“ по проект 
„МИКЦ Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. 

7. През месец юли беше сключен граждански договор със специалист за 
провеждане на обучение „Аз комуникирам и работя в екип“ по проект „МИКЦ 
Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. 

8. През месец август беше сключен граждански договор със специалист за 
провеждане на обучение „Всеки човек лидер“ по проект „МИКЦ Благоевград“ 
№: 25-00-37/16.12.2016г. 

9. През месец септември беше сключен граждански договор със специалист за 
провеждане на обучение „Аз предприемачът“ по проект „МИКЦ Благоевград“ 
№: 25-00-37/16.12.2016г. 

10. През месец октомври беше сключен граждански договор със специалист за 
провеждане на обучение „Що е то местна власт – какви са моите възможности, 
права и задължения“ по проект „МИКЦ Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. 

11. През месец ноември бяха сключени два граждански договора със специалист за 
провеждане на обучения „Аз съм информиран – така се предпазвам“ и „Аз съм 
това, което ям“ по проект „МИКЦ Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. 

12. През месец декември беше сключен граждански договор със специалист за 
провеждане на обучение „Хранене и имунитет – имат ли общо?“ по проект 
„МИКЦ Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. 

През целия отчетен период  01/01/2017 – 31/12/2017 бяха провеждани индивидуални 
и групови консултации и проведени няколко различни кампании, включващи млади 
хора от града и региона както следва: 

 
1. Над 300 предоставени информационни услуги; 
2. Над 2000 млади хора, получили информационни услуги; 
3. Над 400 специализирани консултантски услуги; 
4. 12 проведени обучения; 
5. Над 200 мобилни форми; 
6. Над 600 души, включени в дейности за свободното време. 
 

През месец януари беше закупена следните техника, офис оборудване и уреди, а също 
така и ремонтни дейности: 

 
 Преносим компютър 
 Настолен компютър 
 Монитор 
 Мултимедиен проектор 
 Мултимедиен прожекционен екран 
 МФУ  
 Отоплителен уред 
 Столове 
 Етажерки 
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 Работни бюра 
 Ремонтни дейности и материали за наетите пространства 

 
През целия отчетен период  01/01/2017 – 31/12/2017 бяха закупени и заплатени 
следните материали и услуги: 

 
 Канцеларски материали (хартия, химикали, тиксо, пинчета, класьори, 

папки, поставки за документи и други) 
 Интернет услуги 

 
През целия отчетен период  01/01/2017 – 31/12/2017 бяха извършени разходи за: 
 

 Обучителни материали за участници - папки, листи, химикали, маркери и др. 
 

 Настаняване на участници (разходи за нощувки) 
 

 Кафе-паузи 
 

 Грамоти 
 

 Транспортни разходи за външни лектори 
 

 Консумативи за обслужване на обучителните и консултативните пространства 
(салфетки, препарати, тоалетни принадлежности) 

 
 Наем на зала за консултации 

 
 Банер 

 
 Информационни табели 

 
 Тениски 

 
 Храна 

 
 Награди  - енциклопедии, купи и медали, наем на футболно игрище и други 

 
 
 
 

III. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 



Юричиеско лице с нестопанска цел „Младежко европейско общество“ Благоевград 

5 
 



Юричиеско лице с нестопанска цел „Младежко европейско общество“ Благоевград 

6 
 



Юричиеско лице с нестопанска цел „Младежко европейско общество“ Благоевград 

7 
 

 
 



Юричиеско лице с нестопанска цел „Младежко европейско общество“ Благоевград 

8 
 

 
 
 



Юричиеско лице с нестопанска цел „Младежко европейско общество“ Благоевград 

9 
 

 



Юричиеско лице с нестопанска цел „Младежко европейско общество“ Благоевград 

10 
 

 
 
 
 



Юричиеско лице с нестопанска цел „Младежко европейско общество“ Благоевград 

11 
 

 
 
 



Юричиеско лице с нестопанска цел „Младежко европейско общество“ Благоевград 

12 
 

IV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И 
ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ 

 
За периода Сдружение „Младежко европейско общество“ не е получавало и не е 
предоставяло дарения. 
 

V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
 
През отчетния период бяха получени финансови средства по проект „МИКЦ 
Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. в размер на 31 858.75 лв и бяха изразходвани 46 
855.50 лв. Подробно описание е направено в раздел III. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС. 
Направените разходи извън проект „МИКЦ Благоевград“ №: 25-00-37/16.12.2016г. са: 
 

1. Разходи за наем на офис и застраховка – 527.21 лв. 
2. Разходи за банково обслужване – 222.00 лв. 

   
 
Настоящият доклад е приет с Решение №7/15.06.2018г. от Общото събрание и 
Управителния съвет на Сдружение  “Младежко европейско общество’’, гр. Благоевград  
 
 
 
ИВО ГЕОРГИЕВ 
Упълномощен председател на УС на Сдружение  “Младежко европейско общество’’ 


