
 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 г. 

 

 Съгласно Наредбата за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки 

инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности, приета от Общински съвет – Смолян с Решение 

№ 533 от 21.11.2013 г., изменена и допълнена с Решение №65/18.02.2016 г. са финансирани петнадесет проекта на организации, работещи в 

сферата на младежките дейности чрез младежки фонд на Община Смолян. 
 

Финансирани са проекти на следните сдружения: 
 

 

 Сдружение „Настоятелство при ученическо общежитие“ - проект „Обособяване на актова зала в ЦПЛР-УО „В. Димитров“ 

 

Идеята на проекта бе да се ремонтира, със средствата от 

младежкия фонд на Община Смолян, помещение с отпаднало 

предназначение (столовата) в сградата на Общежитието, което да се 

използва за организирането на различни събития, честване на 

празници, родителски срещи, танци и др., с цел да се подобрят 

условията на живот там. Като резултат от осъществената дейност 

помещението се ремонтира и освежи. Поставена е и нова табела с 

наименованието на институцията на входа на сградата. 

 

 

 

 

 

 Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ – проект „Успелите родопчани говорят“ 

 

Този проект бе насочен към ученици, предимно от 

11-ти и 12-ти клас с цел да бъдат запознати с 

възможностите за професионално ориентиране и развитие, 

които стоят пред тях. На поредица от срещи бяха поканени 

успешни в различни области лидери, които отговориха на 

въпросите на младежите и споделиха опит, знания и съвети. 

С предоставените средства за тази цел и бъдещи 

инициативи, сдружението закупи звукозаписна уредба, 

която осигурява качество на звука при предаване на живо и 

записи на различни събития в младежкото пространство. 



 

 

 Сдружение „Криле от светлина“ – проект „Насърчаване на здравословен начин на живот по неформален начин“ 

 

           Целта на проекта бе да се популяризират и насърчат 

ползите от двигателната активност и спорта сред 

младежите и здравословния начин на живот, предвид 

условията на продължаващото за учениците онлайн 

обучение и налагащата се нужда от постоянна употреба на 

електронни устройства. За целта бе закупен комбиниран 

фитнес уред, за нуждите на младежкото пространство в 

Смолян, който да допълва и разнообразява дейността на 

младежите. Редом с това бяха проведени и обучения за 

придобиване на основни знания сред учениците за вредите 

и последиците от наркотиците, тютюнопушенето и 

алкохола. 

 
 

 

 

 

 Сдружение „НИЕ“ – проект „Семинари по инициативата „Аз и пчелите“, обучителен семинар в ПУ „Паисий Хилендарски“ и 

участие във Фолклорен фестивал в гр. Раковски“ 
 

 

        Отпуснатите средства по този проект бяха използвани за транспортни разходи и заплащане на 

нощувки на участници в три събития:  

1. Семинар на тема „Аз и пчелите” проведен с ученици от местните училища в с. Смилян и в   

с. Търън;  

2. Обучителен семинар на тема: Безконфликтно общуване и емоционална интелигентност на 

бъдещите учители и способност за мотивиращо говорене на студенти със специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика” на ПУ и  

3. Фолклорен фестивал проведен в гр. Раковски, който повиши интереса на младежите от 

сдружението към българската култура и традиции.  
 

       Чрез тези събития се повишиха знанията на участниците по отношение на значението на 

пчелите, проблема с тяхното изчезване, както и отговорността и грижата за тяхното опазване. 

Студентите придобиха знания за безконфликтно общуване, както и способности за мотивиращо 

говорене. 

 
 

 



 

 Сдружение „Ин Тайм ЕрЕм“ – проект „Младежко спортно-образователно събитие „Гейминг турнири в град Смолян“ 

 

         

        С отпуснатите средства се закупиха Плейстейшън 4 и видео 

игри с образователна и занимателна насоченост. С това се обогати 

средата в младежкото пространство в Смолян, с което то стана още 

по-привлекателно за младежите. Възможността за комуникация с 

връстници и разтоварване след училищните занятия привлича 

повече младежи и подпомага тяхното социализиране, развива 

комуникационните им способности, бързите реакции и творческо 

мислене и като цяло подпомага усъвършенстването на социалните 

им умения. Организираните от сдружението гейминг турнири също 

доставиха много положителни емоции и допълниха разнообразието 

от дейности в младежкото пространство. 

 

 

 

 

 

 Сдружение „Нови хоризонти“ – проект „Живата мъдрост от годините“ 
 

 
 

Целта на този проект бе да покаже живота, опита и мъдростта на възрастните хора, останали сами и настанени в Дома за 

стари хора с отделение за лежащо болни в с. Фатово. Проекта помогна на децата и младежите да усетят тяхната съдба и да осмислят 

поведението си към семейството, близките и съучениците си. Идеята бе събраните до сега снимкови материали от посещенията на 

доброволците в дома да достигнат до повече хора чрез диплянки и изготвяне на фотоизложба. Средствата бяха използвани за 

отпечатване на диплянки и направата на фотоизложба. 



 

 Сдружение „Туристическо дружество „Крепостта-Могилица“ – проект „Фонд за подкрепа на младежки инициативи – Младежко 

обучение – ориентиране и оцеляване в планината!“ 
 

   

         С реализирането на този проект се проведе обучение, в 

района на пещера Надарска в с. Могилица, на младежи в 

областта на планинарството с цел придобиване на нужните 

им знания и умения. В провеждането на това събитие 

участваха и представители от други сдружения. Участниците 

бяха обучени как да се ориентират с карта и компас, да 

търсят естествени ориентири сред природата, да приготвят 

безопасно огнище и им бяха показани различни начини за 

палене на огън, както и за връзване на възли с алпийско 

въже. Средствата бяха използвани за организиране на 

събитието като закупуване на алпийски инвентар, 

разпечатване на топографски карти. 

 

 

 

 

 

 Сдружение „Клуб на професионалните готвачи“- гр. Смолян – проект „Осмомартенски десерт за мама“; 
 

 

 

 

 
 

        Проектът бе реализиран по повод празника на мама. С 

отпуснатите средства бяха закупени продукти, кухненски 

принадлежности и награди за участниците, които бяха 20 деца 

от предучилищна възраст от произволно избрани детски градини 

в гр. Смолян, както и група от деца в неравностойно положение. 

Те приготвиха десерт от предварително приготвени продукти с 

помощта на професионални готвачи. Готовите изделия децата 

подариха на своите майки по случай празника. За участниците 

бяха осигурени и раздадени награди – купи и медали.Те оцениха 

храната като нещо полезно и красиво. 

 

 

 

 

 



 

 Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ – проект „Академия „Лидери на промяната“ 2020 
 

  

        С реализирането на този проект се проведе  обучение 

на тема „Лидери на промяната”.  Участниците се запознаха 

с гражданските права и възможностите им активно да 

участват в живота на демократичното общество в 

младежкото пространство Смолян. Средствата бяха 

използвани за закупуване на консумативи и материали за 

обученията като флипчарт дъска, куфар за обучение и 

канцеларски материали. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 Сдружение „Криле от светлина“ – проект „Техническо обезпечаване на младежко пространство Смолян“ 
 

 

 

        

 

       С осъществяване на този проект, младежкото 

пространство в Смолян се сдоби с дрон, 

необходим за заснемането и популяризирането на 

видеофилми за обученията в центъра и камери за 

видеонаблюдение, осигуряващи сигурност както 

за младежите, така и за техните родители. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сдружение „Настоятелство при ученическо общежитие“ – проект „Видеонаблюдение на актова зала в ЦПЛР-УО „Васил 

Димитров“-гр. Смолян 

 

        

 

 

 

       С реализирането на този проект общежитието вече има 

инсталирани камери. Чрез тях са подобрени условията за 

контрол при ползване на залата от групите по интереси и 

опазване на материално-техническата база. Инсталирането 

на камерите осигурява по-добро ниво на сигурност. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Сдружение „НИЕ“ – проект „Не на насилието“ 

 

         В този проект, младежи на възраст от 18 до 26 

години, взеха участие в семинар за ненасилственото 

общуване, проведен в с. Полк. Серафимово. 

Младежите придобиха базови правни познания в 

сферата на превенцията и противодействието на 

домашното насилие и насилието основано на пола. 

Участието им в семинара допринесе за повишаване 

на знанията на младежите за основни европейски 

ценности и ги направи по-толерантни към 

религиозните и културни различия,  уважаване  на  

многообразието и зачитане  на  правата  на  човека. 

Отпуснатите средства за този проект бяха 

използвани за закупуване на канцеларски материали 

необходими за семинара, кетъринг за  участниците и 

транспортни разходи. 



 

Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ – проект „Ефективно отопление в младежко пространство Смолян“ 

 

        

 
 

         С реализирането на този проект се закупиха два броя конвектори. 

Младежкото пространство стана по -топло място за посещение и провеждане на 

мероприятия и в студените зимни месеци. В тази връзка представители на 

Община Смолян представиха проект +CityxChange по програма Хоризонт 2020, 

чиято тема е енергийната ефективност и създаването на позитивни енергийни 

райони в градовете. Представено бе в рамките на проект „Подкасти за          

социално включване и структурен диалог на местно ниво“. 

https://www.youtube.com/watch?v=63417NQZpJQ  
 

 

 

 

 Сдружение „Клуб на жените Родопчанка“ – проект „Еко идея „Бъди еко новатор” 

 

        
      
        С отпуснатите средства за осъществяване на този проект се закупиха 

различни по обем и предназначение компостери и съдове. Те са поставени на 

шести етаж в Източното крило на сградата на Община Смолян и в тревната 

площ до Каскадите, а съдовете за разделно събиране на отпадъци в младежкото 

пространство на МИМР. 

        В този проект бяха разработени модели за намаляване на прекомерното 

използване на пластмасови изделия за еднократна употреба в ежедневието и 

замяната им със съдове за многократна употреба, прилагане на схеми за 

разделно събиране на отпадъци и подобряването им, рециклиране и повторна 

употреба на отпадъците. Осъществи се в партньорство с младежката 

организация „Млади изследователи за младежко развитие“.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=63417NQZpJQ


 Сдружение „Настоятелство при ученическо общежитие – гр. Смолян“ – проект „Обособяване на зона за отдих в ЦПЛР-УО            

В. Димитров“ 

 

        

 

        В условията на пандемия и настъпилите като последствия от 

нея нови предизвикателства като спазването на дистанция в ЦПЛР-

УО В. Димитров възникна необходимостта от обособяване на кът за 

отдих във фоайето на третия етаж, където учениците да общуват без 

да се получава струпване, като по този начин една част от тях да 

могат да ползват залата за самоподготовка, а други да си почиват в 

приятна зона за отдих. С реализирането на проекта се обособи кът за 

отдих във фоайето на третия етаж като се затвори подхода към 

четвърти етаж чрез обшивка с алуминиева дограма и се извърши 

освежаване. По този начин се постигна и ефект на затопляне на 

помещението.  

 

 
 

 Може да последвате страницата „Младежки дейности – Община Смолян“ във фейсбук на следния линк: 

https://www.facebook.com/mladejkideinosti 
 

 Проектни предложения се приемат до десето число на всяко тримесечие в Приемна №1 – Деловодство в Центъра за информация и 

услуги за гражданите в Община Смолян и се разглеждат в срок от един месец на заседание на Общински консултативен съвет по 

въпросите за младежта. Максималната финансова помощ, предоставена от Община Смолян за една младежка инициатива е до 500,00 лв. 
 

 Финансират се следните приоритети:   

 Решаване на конкретни социални въпроси; 

 Повишаване на социалната ангажираност на младите хора за разрешаване на специфичните им проблеми; 

 Повишаване на гражданската активност на младежите 

 Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция; 

 Насърчаване на доброволческата дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество, утвърждаване на национални 

традиции и европейски практики; 

 Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите,  

 Насърчаване на здравословния начин на живот 

 Екология; Туризъм и спорт; 

 Развитие на демокрацията и защита на човешките права. 

https://www.facebook.com/mladejkideinosti

