
10.04.2015 

ПРОГРАМА 
за провеждане na интерактиевен тренинг с ръководните екипи на доброволческите групи по проект BG 05/1197 

17.04. петък 

Време (ч) Тема  /Дейност/ Място 
 

14.00-15,45 
. 

 

 Пристигане и регистрация на участниците в гр.Клисура. 
  
 Настаняване    

 

Калчевата къща (в центъра на града, 
непосредствено зад историческия музей) 
Калчевата къща и Къща „Филчеви” 

 

16,00-16,40 
 

Исторически бележки за Клисура, за селищата –
изходни пунктове към хижите Ехо и Козя стена и за 
планината между вр. Вежен и Троянския проход 

 

Историческия музей 

 

16,45-17,15 
 

Представяне на проекта „Заедно с грижа за дивния 
Балкан”  и програмата на тренинга   

 

Актова зала на ПГИ „Тодор Влайков” 

 

17,15-18,30 
 

Обща информация за НП „Централен Балкан”. 
Опазване на биоразнообразието и правила за поведение 
в защитената територия.  

 

Актова зала на ПГИ „Тодор Влайков” 

18,45 Вечеря Кафе-аперитив  „20 април” 
 

18.04.2015, събота 

08,15-08,40 Закуска Кафе-аперитив  „20 април” 
 
08,45-09,45 

 

Екипировка на туриста. Какво да имаме предвид при 
организиране излет в планината. Опасности.. 

 

Актова зала на ПГИ „Тодор Влайков” 

 
09,45-10,45 

 

Първа долекарска помощ в планината. Опасности.. 
 
Актова зала на ПГИ „Т. Влайков” 

10,45-11,00 Пауза ПГИ „Т. Влайков” 
 
11,00-12,00 

 

Правилник за вътрешния ред в хижите. Кратка 
информация за хижите „Ехо” и „Козя стена” и за 
туристическите маршрути в района      

 
Актова зала на ПГИ „Тодор Влайков” 

12,15-13,00 Обяд Кафе-аперитив  „20 април”     
 

13,15-16,00 
 

Излет до Паметника на Боримечката, историческата м. 
Зли дол и м „Кривулите” в горната част на р.Зли дол.. 
Походна колона. Движение по планински пътеки. 

 

По маршрута 

 

16,00-17,00 
 

 Видове, количества и вредности на отпадъците, генери-  
 рани във високопланинските хижи в България 
 Методи и средства за екологосъобразнoто им третиране. 

 

Актова зала на ПГИ „Тодор Влайков” 

 

17,00-18,00 
 

Свободно време. Възможност за посещение на фи-  
лиалите към исторически музей – Павурджиевата, 
Козинаровата и Червенаковата къща, както и Деско 
вата чешма, църквата "Успение Богородично" и др.. 

 

гр. Клисура 

18.30 Вечеря  -- парти Кафе-аперитив  „20 април” 
 

19.04.2015 г., неделя 

08,00-08,30 Закуска Кафе-аперитив  „20 април”     
 

08,30-11,00 
 

Почистване на крайселищен район от битови 
отпадъци, засаждане на дръвчета, нанася-
не/обновяване на лентова маркировка от гара Клисура 
до центъра на града и м. Чаталчучур (посока м. Равна)    

 

Крайселищен район, 
/по маршрута/ 

 

11,15-12,00 
 

Кратък анализ на резултатите от провеждането на  
тренинга. Въпроси и отговори  относно проекта. 

 

Кафе-аперитив  „20 април” 

12,00 Обяд и отпътуване Кафе-аперитив  „20 април” 
Заб.: Организаторите си запазват правото, в случай на необходимост, да внесат промени в Програмата;. 


