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СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКО

И ПРИРОДОЗАЩИТНО ДРУЖЕСТВО

„АКАДЕМИК” - РУСЕ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

коалиция
„Аз обичам Балкана и се грижа за него”

С грижа
за дивния Балкан,

проект на  студенти от Русенския университет и на 
ученици от Русе и селищата в прилежащата 
територия на Парков участък „Клисура” на 
Национален парк „Централен Балкан” - Клисура, 
Розино, Христо Даново и Кърнаре

Тази дипляна е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
СТПД „Академик” -Русе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 
България.“  

Р е г л а м е н т
за провеждане на конкурс за рисунки 
и фотографии на тема
 „Аз обичам нашите планини зелени”

1. В конкурса могат да участват ученици от 
училищата в Русе, град Клисура и селата Христо 
Даново, Розино и Кърнаре от община Карлово, 
разделени  в три групи – до IV, от IV дo VIII и от VIII до 
XII клас.

2. От един участник ще се приемат:
- до 2 броя рисунки с формат с най-малък размер 

A4, без ограничение относно материалите, 
инструментите или техниката на рисуване.
Изискване: на гърба на всяка рисунка да бъдат 
нанесени трите имена; възраст, адрес, телефон и 
@мейл, клас и училище на участника. Рисунките се 
предават в плик в канцелариите на  училищата, в 
които учат участниците.

 - до 4 снимки, изпратени по електронна поща до 
адресите на училищата, или на СТПД „Академик”.
Всеки участник следва да притежава пълни авторски 
права върху снимките, с които участва.
Технически изисквания: Кадрите да бъдат с не 
по-малка резолюция от 2000 px по дългата страна, 
формат jpg.
Със снимките се изпраща и следната информация: 
трите имена, @мейл и телефон на участника, 
заглавие на творбата, описание на мястото, където 
тя е направена.

3. Времетраене на конкурса - от 15 декември 2014 
година до 30 април 2015 година.

4. Журиране и обявяване на резултатите от 
конкурса – 18.05.2015 г.

5. Рисунките и снимките, участвали в конкурса, 
остават собственост на училищата с права за 
отпечатване, публикуване и организиране на 
изложби от СТПД „Академик” - Русе, в цялата страна 
в срок до 15 декември 2015 г.

6. Награди: медали, почетни грамоти, предметни 
и други специални награди.

Партньори при изпълнението на проекта и 
учредители на коалиция "Аз обичам Балкана и се 
грижа за него” :

Спортно туристическо и природозащитно дружество 
„Академик“ - Русе academic@uni-ruse.bg; тел.: 082/ 888 
660, 0882 966 369, 0882 483 832, Fb:СТПД „Академик” 
- Русе

Русенски университет „Ангел Кънчев“
secretary@uni-ruse.bg,  тел.: 082/ 888 465

Читалище „Пробуда” - с. Христо  Даново
e-mail: elena_shalamanova7@abv.bg тел.: 0988 867 339

Присъединили се членове на коалицията до 
15.12.2014 г.

Клуб «Зелени човечета»  при РУ „Ангел Кънчев“
e-mail: mfilipova@uni-ruse.bg, тел.: 0887 308 311

Клуб по пешеходен туризъм към СТПД „Академик”
e-mail: ppetrov@uni-ruse.bg,  тел.: 082/ 888 474

Клуб „Приятели на природата” при Читалище „Пробуда“ - с. 
Христо  Даново e-mail: elena_shalamanova7@abv.bg, тел.: 
0988 867 339

и доброволчески групи от:
ПГИ „Тодор Влайков” - Клисура 

email: pgi_klisura@abv.bg  тел.:03137 2023, 
ОУ „Христо Г. Данов“ - Клисура 

еmail: оu.klisura@gmail.com  тел.: 03137 2109
ОУ „Христо Г. Данов” - с. Розино  

е-mail: ou_rozino@abv.bg, тел.:03136 2261
ОУ „Васил Левски“ - с. Кърнаре

e-mail: oykarnare@gmail.com  тел.: 03135 2226
Коалиция „Аз обичам Балкана и се грижа 

за него” е отворена за приемане на нови 
членове.

 



      В резултат от изпълнението на проекта ще се 
намали замърсяването с битови отпадъци  на 
крайселищните зони и на прилежащите територии 
от Национален парк  „Централен Балкан” на 4 
селища от Община Карлово – град Клисура и селата 
Розино, Христо Даново и Кърнаре.

       Като цяло ще се подобри околната среда във 
визираните територии.Проектът ще допринсе за 
по-екологосъобразното използване на ресурсите на 
Парка за стопански нужди.

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

Ще се формулират промени в Наредбата за 
управление на отпадъците в Община Карлово и на 
правилата за ползване ресурсите на НП „Централен 
Балкан”.

Главната цел 
на нашия проект

„Централен Балкан”, нашият най-голям 
национален парк, е невероятен оазис на растително 
и животинско богатство сред могъщата Стара 
планина, щедро споделяла своите дарове с хората 
от незапомнени времена. 

Но с какво й отвръщаме ние – с купища отпадъци 
и хищническо изсмукване и застрашително 
намаляване на нейните ресурси.

Това състояние мотивира нас, инициаторите и 
водещи изпълнители на проекта, да обединим в 
една младежка коалиция студенти и ученици в опит 
за формиране на екологично отговорно съзнание и 
възпитание в колкото се може повече млади хора.

Кои са основните дейности на проекта?

 1. Създаване на младежка екологична коалиция „Аз обичам Балкана и се грижа за него” и формиране 
на доброволчески екогрупи.

2. Провеждане на интерактивен тренинг с ръководните екипи на доброволческите групи.

3. Провеждане на еколагери в с.Христо Даново и хижите „Ехо" и „Козя стена" с участие на екогрупите.

4. Провеждане на акционни седмици за превенция и ограничаване на вредните последствия от 
кампаниите за ползване на природните ресурси на НП „Централен Балкан“.

5. Организиране на моделно екологосъобразно третиране на битовите отпадъци, получавани при 
използването на хижите „Ехо" и „Козя стена".

6. Анализиране на резултатите от изпълнението на проекта.

Какви ще са резултатите от 
изпълнението на проекта ?

Боклукът ви е тежко бреме и бързо трупа се във час.
Бъдете мили и добри, и отнесете го със вас!
И шанс за нов живот му дайте в конейнерите за целта.
Бъдете здрави и щастливи, че опазихте горите диви!


