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СДРУЖЕНИЕ "ЕКОСВЯТ РОДОПИ" 
             4700 Смолян „Кольо Фичето“ № 4 ЕИК120029640 E-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg 
 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

СДРУЖЕНИЕ "ЕКОСВЯТ  РОДОПИ" – СМОЛЯН 

през 2019  година 

 

 
 

І. Общо представяне 
Сдружение “Екосвят Родопи" – Смолян е учредено на 04.04.1997 г. по Закона за 

лицата и семействата (Смолянски окръжен съд, Ф.Д. № 214 по описа на 1997). 

Пререгистрирано е на 03.10.2002 в съответствие с разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел като НПО в обществена полза, вписано в 

Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза при Министерството на 

Правосъдието. Сдружение “Екосвят Родопи" е неправителствена организация с 

неполитически и нерелигиозен характер, и осъществява своята дейност в съответствие с 

Конституцията, законите на Република България и Устава на Сдружението.  

Мото: Правото на живот и на чиста околна среда е общоприето човешко право, а 

участието на гражданското общество ще засили отговорността на всеки по отношение 

решаване на екологични, здравни и социални проблеми 

Целите на Сдружение “Екосвят Родопи" са: Защита на околната среда; Формиране, 

развитие и утвърждаване на гражданско общество с отношение към опазване на околната 

среда; Да спомага за създаване на информирано обществено мнение по проблемите за 

опазване на околната среда; Да установява в съответствие с основните цели на 

Сдружението взаимодействие и сътрудничество с организации, фондации, сдружения и 

други правителствени и неправителствени стопански и нестопански субекти в страната и 

чужбина; Да съдейства за възстановяване на екологичното равновесие в Родопите, където 

то е нарушено, за съхраняване националните традиции , за възраждане на моралните 

ценности и за утвърждаване на позитивно отношение към природата и ползването и; 

Опазване на здравето на българите; Възпитанието и израстване на децата  и младежите в 

традициите на българския дух  в отношение към природата, Развитие на екотуризъм в 

Родопите; Насърчаване и подпомагане на образованието, професионалното обучение и 

творческото развитие на деца и младежи в доброволчество и общочовешки ценности във 

всички аспекти; развитие на творческите заложби на деца, подрастващи и младежи и 

приобщаването им към ценности и постижения на науката, изкуството и културата в 

България, Европа и света; Развитие на деца, подрастващи и младежи в личностен план, в 

сферата на изкуството, спорта, науката; осигурява достъп до информация и др.  

Цялостната дейност на Сдружението е в интерес на обществото за съдействие за 

решаване на екологични, здравни, социални и други въпроси и проблеми. 
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  За реализацията на тези цели Сдружение “Екосвят Родопи" работи в няколко 

направления: 

 

Работа с деца и младежи по екологично образование и възпитание 

Основен акцент в дейността на Сдружение “Екосвят Родопи“.  Реализира се чрез 

организиране на дискусии, викторини, акции по почистване, разпространение на 

екологична литература и издания предоставени от други неправителствени, общински и 

държавни организации.  

Консултиране и обучение на младежи 

 В рамките на проекти и чрез доброволци – консултанти – консултации свързани с 

представяне пред работодател, работа в екип, писане на проекти.  

Иницииране и подкрепа на младежки инициативи 
С доброволни инициативи и чрез реализиране на проекти. 

Сътрудничество с неправителствени и правителствени организации 

Сдружение “Екосвят Родопи“ активно сътрудничи с различни държавни 

институции и неправителствени организации по въпроси, свързани с екологично 

образование и опазване на околната среда. Сдружение "Екосвят Родопи" взема активно 

участие в Национални кампании, организирани от различни сдружения и Министерство на 

околната среда и водите. 

Информиране на общественото мнение 

Сдружение “Екосвят Родопи“ се ангажира с изпълнението на дейности, които 

допринасят за фокусирането на обществения дебат върху конкретни теми и отделни 

въпроси от значение за опазване на околната среда. За тази цел Сдружение “Екосвят 

Родопи“ организира  конференции, семинари и публични дебати, свързани с  екологични 

проблеми.  

Трансгранични контакти и работа с неправителствени организации 

 Сдружение “Екосвят Родопи“ работи за установяване на трансгранични контакти с 

екологични неправителствени организации с оглед общи интереси по опазване на околната 

среда и в частност на Родопите. Интересите са за партньорство с екологични НПО и  

неправителствени организации работещи за младежко развитие и подкрепящи младежки 

инициативи с оглед работа по трансгранични проекти. Партньорство с неправителствени 

организации по Програма Еразъм+ за съвместни проекти за младежки обмен и за обучение 

на младежки работници. 

Акции 

Типично за организацията е, че работи с много доброволци при провеждани акции и 

изпълнение на проекти. Не всички акции са продукт на проект. Организатори са членове 

на Сдружението, но участници в самите акции са и ученици от различни училища и 

граждани. 

Доброволен труд 

Членовете на Сдружението полагат доброволен труд по изпълнение на проекти и 

акции, за преводи и участие в национални кампании на МОСВ и кампании организирани 

от национални екологични организации. Доброволен труд се полага и при организиране и 

подкрепа на младежки инициативи. 

Разработване на проектни предложения  

Проектни предложения за финансиране за постигане на целите и мисията на 

Сдружението. Проектите предложения се разработват в партньорство с български 

обществени и неправителствени организации, както и с НПО от Европа па Програма 

„Еразъм+ и трансгранични програми. 
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ІІ. Информация за дейността през 2018 г. Постигнати резултати  

 
През 2019 година Сдружение „Екосвят Родопи” работи по следните проекти: 

 

1. Отчет по проект „RRRR in the Rhodopes“, изпълняван по Програма „Еразъм+“ на 

ЕС през 2018 г. Отчетът е приет без забележки и сумата е възстановена. 

2. Отчет по проект „Градът като екосистема“, изпълняван по Програма „Еразъм+“ 

на ЕС през 2018 г. Отчетът е приет без забележки и сумата е възстановена. 

3. Изпълнение на дейности по проект PATHWAYS FOR ACCESSIBLE 

HERITAGE TOURISM, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГIV 2014-2020  в който 

Сдружение „Екосвят Родопи“ е партньор на гръцката организация Management Body of 

Rodopi Mountain-Range National Park. Партньори по проекта с 5 организации от Гърция и 4 

от България: – Национален парк Родопи Гърция (Водещ партньор 1) Регионален фонд за 

развитие на Центарлна Македония (Партньор 2) Община Волви (Партньор 3) Местна 

агенция за икономическо развитие-Разлог (Партньор 4) Национална конфедерация на 

хората с увреждания на Гърция (Партньор 5) Съюз на инвалидите в България (Партньор 6) 

Технологичен образователен институт на Централна Македония (Партньор 7) Сдружение 

„Екосвят Родопи“ (Партньор 8) Сдружение Регионален младежки парламент-Кърджали 

(Партньор 9).  

Проектът “Пътеки за достъпен туризъм” (“Достъп До Наследство”) има за цел да 

подпомогне устойчивото развитие на културния туризъм в трансграничния регион Гърция-

България и да го утвърди като международна дестинация за достъпен туризъм, включващ 

хора с увреждания и хронични заболявания, възрастни хора и техните семейства. 

И по – специално, проектът се стреми да създаде условия за обмен и привнасяне на ноу-

хау и добри практики, свързани с подобряването на достъпността на културните и 

природните структури, което да доведе до подобряване на достъпността и посещаемостта 

на активи/обекти от културно и природно наследство в трансграничния регион. В рамките 

на този проект имаме участие в партньорска среща между партньорите.  

В изпълнение на дейностите по проекта извършихме: 

a. Участие на един представител на организацията в четири 

проучвателни пътувания в Малта, Испания, Англия и Франция с цел запознаване с добри 

примери и трансфер на ноу-хау в областта на достъпния културен и исторически туризъм, 

с Политиката за хората с увреждания и Достъпността; Достъпния туризъм и Достъпните 

туристически обекти, специализирани звена за работа с хора с увреждания в съответните 

държави. Дейността „Проучвателни посещения в чужбина“, част от Работна програма 

„Инициативи извън трансграничната територия и в чужбина“ се стреми да подобри 

капацитета на партньорите по проекта чрез информация, ноу-хау и знания за достъпния 

туризъм и туризма за възрастни хора във водещи Европейски страни. 

В последствие с изпълнение на дейностите за осведомяване (публични събития) и за 

повишаване на капацитета (обучения), партньорите ще могат на местно ниво да 

допринесат за повишаване на капацитета на властите, отговарящи за управлението на 

активите в областта на културното и природното наследство, както и на 
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професионалистите от туристическия сектор за да посрещат нуждите на туризма за 

възрастни и достъпния туризъм на по-високо качествено ниво 

b. Изработване и разпространение на доклади и анализи на всяко от 

проучвателни пътувания. Оформяне на информационен материал на български и 

английски език, предоставен на всички партньори в проекта за ползване при бъдещи 

дейности в семинари и информационни срещи. 

c. Подготовка на тръжна документация, обявяване и провеждане на търг 

за „Организиране на събития“ по проекта. Поради неявяване на кандидати, тръжната 

процедура е прекратена. 

4. Участие като партньорска организация в проекти за младежки обмен и 

обучение на младежи и младежки работници по Програма „Еразъм+. Като партньорски 

организации освен в разработването на проектите сме мотивирали за участие и 

организирали младежи и младежки работници, както и техния транспорт и подготовка за 

представяне на българската вечер и възстановяване на пътните разходи. 

a. Младежки обмен „Discover the city again“ с водещ партньор полската 

организация Centrum Wspolpracy Europejskiej "Mlodzi Europejczycy" Polska В него 

участваха по 11 младежи и двама лидера от партньорски НПО от Полша, България и 

Чехия. Чрез участието си в този проект младежите придобиха знания и обмен на опит 

относно използването на модерни технологии за подобряване на качеството на живот на 

жителите на нашите градове. Проекта насърчава гражданското участие младите хората да 

се чувстват свързани с техния град, местната общност, да работят за неговото развитие. 

Всички участници се включиха в рекорда за Гинес за масово изпълнение на коледна песен. 

Това беше вдъхновяващо и определи коледното настроение за целия ден. Изпълнението на 

груповите задачи също допринесе за него. Както и вълшебния Коледен базар. Всичко това 

беше ново за младежите, тъй като за пръв път са пребивавали в Полша. От своя страна 

българските младежи представиха българската култура и традиции на Българска вечер 

b. Обучение на младежки работници по проект “BELIEVE – Make it done 

with fun” на латвийската неправителствена организация Biedriba "ALIVE" - 5-дневно 

неформално обучение на 22 участници от 5 държави – Латвия, България, Грузия, Украйна 

и Португалия.  Запознаване с игрови методи за неформално обучение на младежи. 

Представяне на българската култура и обичаи по интерактивен и демонстрационен начин.  

c. Младежки обмен „Sports for Inclusion“ в Лиепая, Латвия с младежи от 

7 европейски държави - Латвия, Румъния, Испания, Литва, Турция, България и Чехия. 

Координатор на проекта – латвийската НПО RASIO PERSPEKTIVA.  Основната цел на 

младежкия обмен беше да привлече и вдъхнови младите хора да станат по-отворени за 

спорт и други дейности на открито, вместо да стоят скучно у дома, да играят видео игри и 

да не бъдат активни като цяло. Целите на проекта бяха насърчаване на междукултурното 

обучение чрез спорт и ролята на спорта като инструмент за интеграция на младежта; по-

задълбочено включване на младежта в спорта чрез неформални методи и насърчаване на 

социалното включване чрез спорт; както и развиване на социални и творчески умения на 

младежите чрез спорт. По време на проекта беше използвано популяризирането на спорта 

като метод за подобряване на културното обучение и социалното включване. 

Утвърждаване, че спортът е иновативен метод за разбиване на много стереотипи и 

предразсъдъци, особено за младежите с по-малко възможности, като по този начин 

допринася повече за процесите на приобщаване. Нашата организация изпрати 5 млади, 

активни спортисти да участват. Три от тях участваха за първи път в младежкия обмен 

Еразъм +. След завръщането си те споделиха положителните емоции и нови приятелства, 

които създадоха в този младежки обмен.  
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d. Като партньор на Гръцката асоциация за социално подпомагане 

Hellenic Social Supporting Association организирахме участието на четирима младежки 

работници в проекта „Together Against Stereotypes!“. В проекта участваха младежки 

работници от Гърция, България, Чехия, Литва, Испания, Италия и Турция. Той предостави 

на младежките работници необходимите компетентности и умения, за да могат да 

провеждат дейности, които да спомогнат за премахване на бариерите между местните и 

мигрантските групи в обществото. Водещите на сесиите, Халед Тачир, социален 

антрополог и Димитра Кампели, комуникационен експерт и координатор на схеми и 

политики за подкрепа на бежанците, поставиха въпроси, казуси, представиха проблемите 

на бежанците в Гърция и в Европа по изключително атрактивни начини. Всеки екип 

сподели проблемите с бежанците в своята страна. Имаше много ролеви игри, които да 

бъдат внедрени в бъдещата работа на младежките работници. Шокиращи бяха срещите с 

Халед, син на бежанци, и Наим, бежанец от Сирия, които споделиха проблемите на живота 

си. Всеки екип представи своята страна, традиционни песни и танци, традиционна храна. 

И българската вечер завърши с голямо хоро, изиграно от всички участници. 

e. Сдружение Екосвят Родопи организира участието на 10 младежи и 2 

лидери в проекта „The Entrepreneur“ с координатора на румънската организация Asociația 

Pro Dezvoltare DACIA (APDD). В международния проект за предприемачество заедно с 

младежи от Румъния, Италия, Испания и Португалия те получиха 10-дневно практическо 

обучение, обхващащо различни аспекти на предприемачеството, като изготвяне на бизнес 

план, оценка на риска, проучване на пазара, европейски механизми за подкрепа. 

Участващите ученици от гимназия „Иван Вазов“ и ПМГ-Смолян имаха възможност да 

работят в мултикултурна среда, развивайки своите езикови и социални умения, общувайки 

с млади хора от 4 европейски държави. На Българската вечер те представиха страната ни с 

впечатляващи български хора. 

5. Разработване на проектни предложения за кандидатстване по Програма 

„Еразъм+“ 

6. Участие в местни и регионални форуми касаещи младежко развитие, младежки 

политики и съхраняване на околната среда. 

7. Изложба във фоайето на Младежки дом пред Младежкия център на Сдружението 

със снимки от извършените дейности. 

8. Поддържане на интернет страницата на Сдружение „Екосвят Родопи“ 

ecorodopi.eu с актуална информация за дейността 

 

     

 

 

Лидия Арсова 

    Председател на УС 

    Сдружение „Екосвят Родопи“ - Смолян 


