
проект на  студенти от Русенския университет и на ученици от Русе и 
селища  около  Национален парк „Централен Балкан” - Клисура, Розино, 

Христо Даново , Кърнаре и Тетевен.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

„ П Р О БУД А  1 9 2 7 ”

с. Христо Даново

СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКО

И ПРИРОДОЗАЩИТНО ДРУЖЕСТВО

„АКАДЕМИК” - РУСЕ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

коалиция
„Аз обичам Балкана и се грижа за него”

Учредители на коалицията и партньори 
при изпълнението на проект

Заедно с грижа за дивния Балкан

„Централен Балкан”, втория по големина национален парк в България, 
е невероятен оазис на растително и животинско богатство сред могъщата 

изсмукване и застрашително намаляване на нейните ресурси. Това 

        

2. Да проведем интерактивен тренинг с ръководните екипи и 

3. Да инициираме провеждане на акционни седмици за превенция и 
ограничаване на вредните последствия от кампаниите за ползване на 

4. Да организираме моделно екологосъобразно третиране на битовите 

 

 
Ще се намали замърсяването с битови отпадъци в района на селищата 

Клисура, Розино, Христо Даново и Кърнаре и на прилежащите територии 
от Национален парк «Централен Балкан» и ще се постигне щадящото 
природата и екологосъобразно използване на природните ресурси на 

В хижите «Ехо» и «Козя стена» ще се намали количеството  на 
отпадъците и ще се реализират възможности за тяхното рециклиране.

ПРОЕК Т ЪТ BG 05/1197 “ ЗАЕ ДНО С ГРИ Ж А ЗА ДИВНИЯ БА ЛК АН”  

СЕ  ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО 

В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОС ТРАНС ТВО 2009-2014 г.
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.  
Клуб «Зелени човечета» - Русенски университет 

«Ангел Кънчев» 

Клубове към СТПД «Академик» - Русе  

Клуб „Приятели на природата” при НЧ «Пробуда» 
с. Хр.  Даново 

 

ПГИ «Тодор Влайков» - Клисура  

ОУ «Христо Г. Данов» - Клисура  

ОУ «Христо Г. Данов» - с. Розино

ОУ «Васил Левски» - с. Кърнаре 

Клуб „Спортно ориентиране - Вежен” - Тетевен 

коалиция
„Аз обичам Балкана и се грижа за него”

Дейностите по проекта са съгласувани с
Дирекция “Национален парк
Централен Балкан”

Последни новини  за проекта

фотографии
1. В конкурса могат да участват (до 30.04.15г.) ученици от училищата в 

градовете Русе, Клисура и Тетевен и селата Христо Даново, Розино и 

2. Обявяване на резултатите и имената на наградените с медали, 


