МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Цели на сдружението:
 Да изгради устойчива среда за развитие на младите хора
с интереси в областта на науката, технологиите, изкуството и
спорта.
 Да стимулира различни изяви, инициативи и дейности,
развиващи интереса към науката, технологиите, изкуството и
спорта сред младите хора и създаващи възможности за тяхното
професионално развитие;
 Да изгради лидери на младежки общности и да
подпомогне партньорството между младежи със сходни и различни
интереси в областта на науката, технологиите, изкуството и спорта.

Млади изследователи за младежко развитие
имейл: youngimprovеrs@gmail.com
контакти: гр. Смолян, ул. Персенк №11
www.youngimprovers.eu
председател: Валентин Кехайов
0877021288

 Да повиши конкурентоспособността и адаптивността на
младите хора по отношение на търсенето и намирането на
информация и консултация, свързана със стипендии, финансиране
на проекти, научни конкурси и други прояви, свързани с дейността
на МИМР;
 Да популяризира дейността на МИМР сред хората.

Повече информация

Цели на сдружението:
 Популяризиране и организиране на различните форми
на туризъм в района на горното поречие на река Арда ( с.Смилян с.Могилица - с. Арда);
 Благоустрояване на пещери с цел запознаване с
подземния свят на Родопите и предпазването им от вандализъм;
 Откриване на нови екопътеки и подобряване на стари;
 Провеждане на излети с образователна цел - излет сред
природата с цел запознаване с редки растителни и животински
видове, лековити билки и др.;

Туристическо дружество „Крепостта
Могилица“
имейл: danailhadjiev@mail.bg
контакти: с. Могилица, ул. Илинден №21
www.krepostta-mogilitsa.com
председател: Данаил Хаджиев
0878588492

 Създаване на навици
здравословен начин на живот;

за

природосъобразен

и

 Привличане на граждани, ученици, студенти и младежи
в практикуването на пешеходен, велосипеден, ски, воден и други
видове туристически и спортно-туристически дейности и изяви;
 Формиране на съвременна екологична култура и грижи
за опазване на природата;
 Привличане на български и чужди инвеститори за
подобряване и по-рационално използване на туристическите
услуги.

Повече информация

Цели на сдружението:
 Да развива медийната грамотност и критичното мислене
на младите хора;
 Да възпитава у младежите активна гражданска позиция
и активно участие в обществения и политическия живот на страната
им и Европейския съюз;
 Да мотивира, обучава и подпомага гражданите в
областта на предприемачеството.
 Да развива емоционалната интелигентност на младите
хора;

НИЕ
имейл: nie.org@abv.bg
контакти: гр. Смолян, бул. България №1, вх. А
www.facebook.com/AssociationNIE

 Да насърчава у гражданите желанието за учене през
целия живот и стремежа да бъдат най-добрата версия на себе си;
 Да популяризира сред широката общественост
природосъобразното икономическо развитие и опазването на
околната среда;
 Да предава на младото поколение българското и
европейското културно наследство и да ги стимулира да го
развиват.

председател: Мирослав Каров
лице за контакти: Мирослав Аджов
0876174277

Повече информация

Сдружението реализира дейността си
като насърчава и подпомага:
 Социалната интеграция на хората в неравностойно
положение;
 Развитието на туризма във всичките му форми;
 Инициативи за опазване и възстановяване на околната
среда;
 Бизнеса в региона;
 Развитието
стопанство;

на

земеделието,

селското

и

горското

 Дейности, свързани с производства и преработка на

Нови хоризонти
имейл: novihori@gmail.com

храни;
 Подобряването на регионалната инфраструктура;
 Развитието на гражданското общество;
 Младежки и доброволчески дейности и инициативи.

контакти: гр. Смолян, бул. България 3А
www.horizonti.eu
председател: Стоянка Люнчева
0301/8 14 33, 0886601240

Цели на сдружението:
 Защита на околната среда и човешките права за живот в
екологично чиста среда;
 Формиране, развитие и утвърждаване на гражданско
общество с отношение към опазване на околната среда;
 Установяване на взаимодействие и сътрудничество с
организации, фондации, сдружения и други правителствени и
неправителствени стопански и нестопански субекти в страната и
чужбина;
 Съдействие за съхраняване националните традиции, за
възраждане на моралните ценности и за утвърждаване позитивно
отношение към природата и опазването и;

Еко свят-Родопи
имейл: lars@abv.bg, ecoworldrhodopes@abv.bg
контакти: гр. Смолян, ул. „Кольо Фичето“ №4
www.ecorodopi.eu
председател: Лидия Арсова
0301/8 14 33, 0886601240

 Създаване на лоби на екологични Родопи в чужбина;
 Култивиране на гражданско поведение към природата
чрез възпитание на българина като патриот и като гражданин на
ХХІ век;
 Развитие на екотуризъм в Родопите;
 Съдействие и популяризиране
екологично чисти продукти;

производството

на

 Развитие на творческите заложби на деца, подрастващи
и младежи.

Целите на сдружението са насочени
към:
 Изследване, опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие на Родопите;
 Подпомагане процесите на устойчиво развитие в
региона;
 Съхраняване на природата, културата и традициите на
Родопите, чрез образователни и информационни дейности сред
обществеността.

Екологична организация-Родопи
имейл: eo.rhodope@gmail.com
контакти: с. Смилян, ул. "Бреза" №18
председател: Антония Чиликова

Сдружението извършва образователни консултантски и
информационни услуги: отпечатване и разпространяване на
рекламни и други материали; създаване и разпространяване на
туристически и образователни печатни материали, снимки, филми и
др.;

Основните цели на сдружението са да
създава условия и предпоставки за:
 Регионално,
развитие;

икономическо,

културно

и

социално

 Развитие на алтернативните видове туризъм и спортни
дейности;
 Популяризиране неформалното обучение
младежи и възрастни (обучение чрез практика);

на

деца,

 Опазване на околната среда и устойчивото развитие на
територии и региони;

Фън ин дъ маунтин
имейл: funinthemountain@yahoo.com;
st.nikolova0528@gmail.com
контакти: гр. Смолян, ул. „Д-р Заменхоф“ №17
https://www.facebook.com/funinthemountain

 Прилагане на активни мерки на пазара на труда,
професионално
обучение
и
повишаване
качеството
и
квалификацията на човешките ресурси, чрез организиране и
развитие на различни образователни, научни, културни и социални
инициативи;
 Изграждане и подобряване на спортна, туристическа,
атракционна, социална и бизнес инфраструктура.
Сдружението
извършва
образователна,
консултантска,
рекламна, издателска и конферентна дейност, както и други
стопански дейности, които не са забранени от закона.

председател: Станислава Николова
0897943860, 0879523014

Повече информация

Сдружението извършва издателска, рекламна и
туристическа дейност; организиране на концерти,
изложби и други благотворителни прояви; обучение в скаутски
клубове; участие в работата на регионални, национални и
международни проекти и програми за подобряване на околната
среда и водите, биологичното разнообразие и културното
многообразие, гражданското участие и социалната интеграция,
както и всички останали дейности свързани с основната дейност на
сдружението.

Родопски скаут
имейл: rodopski.scout@gmail.com

Сдружението цели да способства развитието на хората чрез
изграждане на ценностна система, основана на Скаутското
обещание и Скаутския закон и целяща изграждането на един подобър свят, в който хората постигат сами своите стремежи и играят
творческа роля в обществото, като ги подкрепя в осъществяването
на техните физически, интелектуални, социални и духовни
способности в цялост като индивиди, като съзнателни и отговорни
за делата си граждани и добри членове на обществото, като членове
на техните местни, национални и международни общности.

контакти: гр. Смолян, бул. България №77
председател: Радостина Кирилова
0888582104

Повече информация

Сдружението има за цел:
 Да съхрани и запази културното наследство в родопския
регион чрез изучаване на историята на страната си;
 Да се поддържа жив българския дух чрез народните
песни, танци и обичаи;
 Да се възстановяват стари светилища на българщината;
 Прославяне и почит към загиналите за националното ни
освобождение герои;
 Засилване на любовта към родния край, човешко
отношение и хуманност между българските граждани;

Родопски хайдути

 Противопоставяне по законен път на всякакво чуждо
вмешателство, с цел разделяне на българските граждани по
вероизповедание и етнос.

имейл: rodopskihaidyti@abv.bg
контакти: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 161, вх. А,
ет. 65, ап. 13
председател: Манол Ружинов
0896669982

Повече информация

Сдружението е насочено към
изпълнение на следните цели:
 Организиране и провеждане на лекции, семинари,
конференции в съответствие с целите и задачите на сдружението;
 Печатна и рекламна дейност във връзка с дейността на
сдружението и с дейността на други сдружения със сходна дейност;
 Разработване и реализиране на съвместни проекти и
програми с други организации;
 Да подкрепя, утвърждава и развива демократичните
ценности и прояви на гражданското общество и защитава
свободата, достойнството, спокойствието и самочувствието на
децата, на младите хора и на уязвими и рискови общности;

Криле от светлина
имейл: adelinafisinska@mail.bg
контакти: гр. Смолян, ул. Спортна №8
председател: Аделина Фисинска
0885622344

 Да подпомага личностната реализация и повишава
качеството на живот на децата, младите хора, възрастните с
увреждания и други лица от уязвими социални групи и създава
жизнени и устойчиви структури за функциониране на социални
дейности и грижи;
 Да осигурява дейности за социално включване и
съдейства за увеличаване на възможностите за обществена
ангажираност, професионално-творческото развитие и трудова
заетост и осигурява подходяща терапия на деца и възрастни с
увреждания, в съответствие с техните увреждания.

Сдружението насочва своите цели към:
 Представяне, разясняване и внедряване постиженията в
кулинарната област.
 Организиране на срещи, образователни курсове,
семинари, лекции, конференции, изложби и други публични и
образователни прояви свързани с предмета на дейност.
 Разработване на информационни продукти и материали,
и популяризиране сред широка общественост работата на
сдружението.
 Разработване на стратегии за повишаване ефективността
на работата на сдружението;

Клуб на професионалните готвачи - Смолян
имейл: dimitarpaskalev80@gmail.com
контакти: гр. Смолян, ул. Изгрев 19
председател: Димитър Паскалев

 Насърчаване участието на младежи във включването в
проекти на сдружението с оглед ангажирането им в полезни за тях и
обществото дейности., както и развиване, популяризиране и
мултиплициране на добри практики в насока стимулиране на
младежкото творчество в кулинарната сфера
 Повишаване стандарта на живот на родопската общност
посредством развитието на традиционните за региона ястия,
кулинарен туризъм, и свързаните с това земеделие и
животновъдство.

0886666422
Повече информация

Целите на сдружението са:
 Да популяризира и защитава гражданските и социални
права на жените и младото поколение;
 Да утвърждава активна гражданската позиция, целяща
разясняване и приобщаване към "Европейската идея" на България
сред младото поколение на региона.
 Да стимулира гражданската активност на съвременната
българка,
 Да подпомага и защитава правата на жените за
професионално развитие,

Клуб на жените "Родопчанка"

 Да подпомага социалната интеграция и личностната
реализация на жените,

имейл: club.r@abv.bg; r.a.k@abv.bg
контакти: гр. Смолян, ул. "Грудьо Войвода" №24
председател: Радостина Кирилова
Повече информация
0888582104

Целите на сдружението са насочени
към:
 Популяризиране и развитие на предприемачеството;
 Обединяване и подпомагане на клубовете провеждащи
консултантски услуги в сферата на предприемачеството в
Република България.
 Организиране и координиране реални обучения на хора
/предприемачи/ в реална работеща среда;
 Разработване на бизнес за развитие на собствен бизнес,
финансиране и подготовка на европейски проекти;
 Защитаване интересите и правата на членовете си пред
държавните и обществени органи и организации.

Ин Тайм ЕрЕм
имейл: intimerm@abv.bg
контакти: гр. Смолян, ул. Наталия №3, вх. Б,
ет. 3, ап. 15
председател: Емилия Пенева
0885616158

Сдружението цели:
 Дa работи за опазване и възстановяване на природата,
околната среда и устойчивото развитие на национално и регионално
ниво;
 Да разработва, прилага и популяризира модели за
решаване и предотвратяване на екологични, социални и културни
проблеми;
 Да събира и разпространява информация, свързана с
проблемите на околната среда и устойчивото развитие, културното
наследство и образованието;

имейл: ecograf@abv.bg

 Да формира природозащитна култура и да съдейства за
повишаване на общественото съзнание относно необходимостта от
и начините за опазване и възстановяване на околната среда,
разработва и прилага иновативни подходи за работа в
образователната, културната и социалната сфера;

контакти: гр. Смолян, ул. Хр. Смирненски № 8, ет. 3

 Да подпомага ангажирането на младежи за природо
опазващи, образователни и социални дейности;

Екограф

председател: Зорица Ставрева
0878549456

 Да насърчава контактите и сътрудничеството между
отделните НПО с органите на местната и централната власт,
бизнеса и медиите;
 Да насърчава участието на гражданите и в частност на
младежите.

Сдружението цели:

Младежки
спортно-туристически
клуб „Момчил
адвенчър“

 Да работи за развитието на спорта и туризма в региона;
 Да подпомага и насърчава инициативата и активността
на своите членове в областта на спорта и туризма;
 Да провежда семинари, курсове, тренинги, турнири,
състезания, да популяризира резултатите от тях;
 Да обединява привържениците и симпатизантите на
спорта, като подпомага създаването на реална среда за
упражняването му;
 Да предоставя актуална информация на членовете и
други заинтересовани организации за текущи програми за
финансиране;

имейл: b.kabasanov@gmail.com
контакти: с. Момчиловци, пл. „Момчиловска комуна“
председател: Богдан Кабасанов
0887256407

 Да създава контакти с български и чуждестранни
туроператори;
 Да опазва околната среда;
 Да подпомага създаването на обща реклама и да
представя региона на туристически борси.

Целите на сдружението са:
 Подпомагане развитието на бизнес умения и
повишаване квалификацията на предприемачите във всички
областта на икономиката
 Опазване на околната среда и развитие на бизнеса,
съдействие за възстановяване и развитие на инфраструктурата.
 Подобряване обществените услуги в здравеопазването,
образованието, науката, културата, техниката, технологиите,
публичната и социална инфраструктура и повишаване на
енергийната ефективност в сградния фонд и индустрията;

Младежка организация за гражданска
активност
имейл: moga-bg@abv.bg, atanaska_raeva@abv.bg
контакти: гр. Смолян, ул. "Хан Аспарух" №17, бл. 2,
вх. А, ет. 2, ап. 4
председател: Дарина Софтева
лице за контакти: Атанаска Раева
0879850676

 Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването
на духовните ценности, добрите практики в развитието на
гражданското общество, образованието, културата, физическата
култура;
 Подпомагане личностната реализация и изява на
младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно
социално и културно положение; осъществяване на младежки
дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на
правата на децата и младежите;
 Насърчава
сътрудничеството
с
български
чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит
областта на образованието, културата, проблемите на младежта
стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС
др.
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