
 

 

 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
Проектi „Чиста околна среда за светло бъдеще” е реализиран от НЧ 

„Н.Й.Вапцаров-1924” – Библиотека – гр. Криводол в партньорство със СУ „Св.св. 

Кирил и Методий” гр. Криводол. 

Основната цел на проекта е да информира, привлече и насочи вниманието на 

местната общност за опазване на околната среда и водите в добро състояние.  

Целева група на проекта са представители на местната общност – младежи, 

пенсионери, общественици, пчелари, ученици – начален, среден и горен курс на 

обучение.  

В рамките на проекта е постигнато/осъществено/направено пряко ангажиране 

и мотивация както на участниците, така и на граждани, представители на местната 

общност, за решаване на част от проблемите и развиване на позитивна нагласа към 

природата и здравословния начин на живот.  

Основните резултати от проекта са: 

1. Ангажирана е местната общност при решаване на проблемите и развиване на 

позитивна нагласа към природата и здравословния начин на живот.  

2. Информираността на гражданите и положителната нагласа на местната власт 

(в лицето на общинската администрация) към основната цел по този проект, свързана с 

разделно сметосъбиране и мерки за противодействие на създаването на 

нерегламентирани сметища в покрайнините и по поречието на реката, допринесе за 

приемане на Решение от Общински съвет – Криводол за закупуването на втора 

сметосъбирачна машина за подобряване системата за управление на битовите 

отпадъци – основен източник на замърсяване.  

3. Чрез пряко участие в дейностите на терен – залесяване, почистване, 

билкосъбиране, излети, и включване в занятията на творческата Арт-работилница и е-

обученията, постигнахме добър резултат за развитие на творческия потенциал на 

ученици и възрастни.  

4. Успяхме да привлечем три читалища от селата Баурене, Добруша и Пудрия, 

две училища в селата Краводер и Ракево, които доброволно участваха в заниманията и 

е-обученията. По време на изпълнението на проекта, като допълнителна дейност 
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регистрирахме пункт в благотворителна кампания „Капачки за бъдеще” на Фондация 

„Лазар Радков”, който е единствен на територията на област Враца и Монтана – по този 

начин популяризирахме проекта извън град Криводол. 

5. Мотивирахме граждани да се включат доброволно и да залесят уязвими 

участъци, в близост до река Лева. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката за управление и работа по проекти 

и затвърди мястото на библиотеката на обществено-значим социо-културен център, с 

възможности за разработване на политики в областта на екологията, за опазване на 

околната среда и водите, за устойчиво развитие сред местната общност. 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат:  

1. Да работят в партньорство по трите основни направления на Клуб „Чиста 

околна среда за светло бъдеще”, както следва: Еко клуб „Зелени патрули”, Творческа 

Арт-работилница и Клуб „Направи си сам”.  

2. През месец декември плануваме организирането на Коледен 

благотворителен базар в подкрепа на нуждаещи се деца.  

3. Клуб „Направи си сам” ще  продължи дейността си – ще бъдат изработени 

още два стелажа и масичка за нуждите на Детския отдел.  

4. Участниците от Еко клуб ”Зелени патрули”, с подкрепата на дарители, ще 

продължи залесяването с декоративни храсти и цветя и поддържането на зелените 

зони. 

5. Да събират пластмасови капачки за благотворителната кампания „Капачки за 

бъдеще” и за други благотворителни кампании, което е част от дейностите за разделно 

събиране.  

 

                                                           
 


