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ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  

ТЕМА:  "ЗАЕДНО С ГРИЖА ЗА ДИВНИЯ БАЛКАН" – резултати от изпълнението на 
проекта; 

УЧАСТНИЦИ: доц. д-р Милко Маринов, председател на СТПД "Академик", доц. д-р  
Маргаритка Филипова, ръководител на студентски клуб „Зелени човечета“, Стефан 
Георгиев и Делян Тодоров от екипа на проекта. 
 
ВРЕМЕ И МЯСТО: на 13 октомври 2015 г., вторник, от 9:15 часа в зала 311, 2-ри етаж 
на Ректората. 
 

АНОНС 
 
Проектът е изпълнен от Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ в 
партньорство с Русенския университет и читалище „Пробуда“ в с. Христо Даново, община 
Карлово. Основната му цел е да се формира екологично отговорно съзнание в колкото е 
възможно повече млади хора – ученици и студенти. 
 
Създава се екологичната коалиция "Аз обичам Балкана и се грижа за него”, в която 
се включват три  доброволчески студентски групи от Русенския университет, една 
ученическа група от Русе и пет доброволчески ученически групи  от селищата в 
непосредствена близост до територията на Парков участък „Клисура” на Национален парк 
„Централен Балкан” - Клисура, Розино, Христо Даново, Кърнаре и Тетевен. 
 
В продължение на година коалицията организира 9 еколагера и провежда интерактивни 
тренинги с 223-ма младежи, чийто доброволчески труд надхвърля 600 часа – маркират 19 
туристически пътеки, поставят информационни знаци и указателни стрелки, обновяват 
лентовата маркировка, събират отпадъци.   
 
Инициативата е финансирана от Програмата за подкрепа на неправителствените 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство в тематичната област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” и 
е на стойност 15 400 евро. 


