сдружение „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО”
Сдружение “Национално обединение съхрани българското” е една от най-популярните неправителствени
младежки организации в България.
Основен приоритет на сдружението е многоаспектната работа за гражданското общество и младите хора.
Основни цели на сдружението са съхраняването и развиването на българските културни, исторически и
граждански ценности, интеграцията и развитието на европейските ценности в България.
Дейността на сдружение “Национално обединение съхрани българското” е ориентирана изцяло към
участието и активността на младите хора в България и на българите по света чрез провеждането на кампании,
програми и инициативи с местен, национален и международен характер.
Сдружението успешно партнира с много български и чуждестранни неправителствени организации и
държавни институции.
Названието „Съхрани българското” е създадено от Интернет младежка медия „СветЪ” през зимата на 2005 г.
като име на национална инициатива за съхраняване и развиване на българските култура, история и традиции.
Впоследствие, по предложение и инициатива на създателите си, названието става мото на организирана през лятото
на същата година Първа национална младежка бригада „Съхрани българското ‘2005” и на Първи национален
младежки събор под патронажа на държавния глава на Р. България.
През пролетта и лятото на 2007 г., за да се запази идеята „Съхрани българското” и тя да придобие
официално юридическо лице, се учредява и сдружение с нестопанска цел в обществена полза със същото име.
Давайки си сметка за обединителния характер на бъдещата организация, се решава тя да се нарича „Национално
обединение съхрани българското” (НОСБ). Сдружението е oофициално учредено на 03 юли 2007 г. от активни млади
хора, участници в дейностите на „Съхрани българското” и др. Организацията е официално вписана в регистъра на
съда на 2 август 2006 г. и в момента има много свои клонове както в България, така и извън пределите на страната.
Междувременно, поради общонационалния характер на идеята „Съхрани българското”, много организации и
сдружения, организирани след първата национална младежка бригада и/или участващи на последвалия събор, също
развиват дейност в тази насока. Те наследяват общите положения на идеята и я разработват по различни линии,
близки до тяхната собствена дейност. Така сега има отделни организации, които се занимават с организирането на
бригади и археологически семинари, като така те продължават идеята, родена през 2005 г., докато самото
сдружение развива по-всеобхватна дейност от гледна точка на инициативи и цели.
За времето от началото на идеята "Съхрани българското" до днес, са проведени много инициативи с
патриотичен, граждански и образователен характер, между които:
- Първа национална младежка бригада “Съхрани българското ‘2005” : Обществена кампания за
социализация на първите български столици Плиска и Велики Преслав. Под патронажа на Президента на Р
България.
- Първи национален младежки събор “Съхрани българското ‘2005”: мащабен събор на младежки
организации.
- Кампания “Брюкселско зеле”: инициатива, целяща разясняване ролята и избора на евродепутати. По повод
първите избори за европарламент в България с помощта на представителството на Европейския парламент в
България.
- Кампания “Да имаме химна на ЕС” - инициатива за популяризиране на текста и музиката на химна на
Обединена Европа.
- “Българската къща”: Мултимедиен продукт, съдържащ основните символи на България - химн, флаг, лого,
Конституция.
- “Европейската къща”: Мултимедиен продукт, съдържащ основните символи на Европейския съюзх - химн,
флаг, лого.
- “Лицата на патриотизма в различни времена”: Колекция от над 60 тапета за монитор с велики български
владетели, личности и събития.
- “Български дати”: Информационна кампания за припомняне и отбелязване на важните дати в българската
история - събития, личности, открития.
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