
Отчет за извършени дейности за период 
17.11.2012г. – 25.11.2012г.

от фондация „Съвременност”, гр. Ботевград



Фондация „Съвременност” се включи като организатор в 
„Европейската седмица за намаляване на отпадъците” в 
партньорство със следните училища:

 ОУ „Васил Левски” – с. Видраре;

 ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян;

 Природо-математическа гимназия „Проф. Д-р Асен 
Златаров” – гр. Ботевград;

 Професионална гимназия – гр. Етрополе;

 Ученически екопарламент – Гимназия с препорадаване 
на чужди езици „Алеко Константинов” – гр. Правец.



Фондация „Съвременност” координира дейностите на включилите  се училища и пое 
отговорност  за:

 Изготви рекламни флаери под формата на книгоразделители за популязиране 
вредите и ползите от намаляването на отпадъците – 500 бр;

 Организира рекламна кампания с училища в общините Ботевград, Правец, 
Етрополе "Лица под наем за реклама" (част от участниците, които популязираха 
сред местната общественост идеята на ЕСНО бяхас изписани кратки послания на 
лицата. По този начин се провокира мисленето за намаляване  на отпадъци);

 Организирапроучване  степента на удовлетвореност  от кампанията;

 Организира участието на медии;

 Организира участието на представител от ЕКОПАК, който разясни на учениците 
защо е важно да събираме разделно на срещата за обмен на добри практики;

 Проведе се репортаж по кабелната телевизия на гр. Ботевград с представителя от 
ЕКОПАК и офис мениджъра на фондация „Съвременност”;

 Проведе се интервю  с г-жа Янка Александрова, мениджър на фондация 
„Съвременност” по радио „Балканец”;

 Организира среща за обмен на добри практики между участниците в 
"Професионална гимназия" - Етрополе - 21.11.2012г  с начало 12:30 часа



Програма:

19.11.2012г.



ОУ „Васил Левски” – с. Видраре:

 „Повелителите на 
боклука” – забавни 
игри за разделно 
събиране с учениците;

 „Зеленият град на 
Разделко” –
презентация и 
дискусия пред най-
малките ученици.

 Разглеждане и 
дискусия на 
импровизирано депо 
за компостиране на 
природни материали 
в двора на училището.





ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян:

 Почистване района на 
училището, складови 
помещения, част от 
речното корито на р. 
Стара река, зелени площи 
и улици в с. Лопян;

 „Ученици обучават 
ученици” – презентиране 
на добра практика като 
ученици от IV клас  
представят  темата за 
разделното събиране. 
Изработване на кошчета 
от отпадъчни материали в 
син, жълт и зелен цвят.





Природо-математическа гимназия „Проф. 
Д-р Асен Златаров” – гр. Ботевград:

 Презентация  
„Пътят  на 
опаковката” и 
дискусия с 
учениците;

 Изготвяне на 
информационно 
табло от 
учениците.



Професионална гимназия – гр. 
Етрополе

 Почистване  на 
определени райони 
на територията на 
гр. Етрополе;

 Организиране на 
Велопоход като 
пример за 
намаляване 
използването на 
гориво.



Програма
20.11.2012г.



ОУ „Васил Левски” – с. Видраре:

 „Отпадъците като 
ресурс” – презентация 
за местната 
общественост и 
дискусия;

 Изработка и изложба 
на предмети от 
отпадъчни материали 
„Направи си сам”;

 „Имаме и друг избор” –
изработка на чанти за 
многократно 
пазаруване и 
ръкохватки от 
отпадъчни платове.









ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян:

 Организиране 
на ателие 
„Колко полезни 
могат да бъдат 
отпадъците”  -
използване на 
събраните 
отпадъци за 
изработка на 
сувенири











Природо-математическа гимназия „Проф. 
Д-р Асен Златаров” – гр. Ботевград:

 Изработка на 
предмети, 
направени от 
отпадъчни 
материали 
„Не изхвърляй 
- направи”





Професионална гимназия – гр. 
Етрополе

 Изработване на 
сувенири от 
отпадъчни материали.

 Презентация и 
споделяне на своя 
богат опит относно 
разделното събиране, 
вредите и ползите от 
отпадъците и тяхното 
намаляване, със свои 
връстници от 
Ученически 
екопарламент, ГПЧЕ 
гр. Правец



Ученически екопарламент – Гимназия с 

препорадаване на чужди езици „Алеко 
Константинов” – гр. Правец

Изработване на предмети от отпадъчни 
материали.

(те са показани чрез клип)



Програма
21.11.2012г.



ОУ „Васил Левски” – с. 
Видраре:

 Участие в срещата за 
обмен на добри 
практики с участието на 
екологичен клуб „Часът  
на земята”;

 Представяне пред 
останалите участници 
изложба от изработките 
на децата;

 Изработка и 
разпространение на 
флаери с кратка 
информация сред 
населението.



ОУ „Христо Ботев” – с. 
Лопян:

•Участие в срещата за 
обмен на добри 
практики;
•Представяне пред  
останалите участници 
изложба от изработките 
на децата.
•Представяне на 
ученическо творчество –
авторски стихотворения, 
песни и рисунки на тема 
„Заедно да намалим 
отпадъците”.



Природо-математическа 
гимназия „Проф. Д-р Асен 
Златаров” – гр. Ботевград

 Участие в срещата за обмен 
на добри практики с 
участието на екологични 
ученически клубове „ 
Природолюбители” – 5-6 
клас и „Моят екологичен 
свят” – 8 – 10 клас;

 Представяне  пред  
останалите участници 
изложба от изработките на 
децата.

 Представяне на ученическо 
творчество – рисунки на тема 
„Разделно събиране”.







Професионална гимназия –
гр. Етрополе:

 Участие в срещата за обмен 
на добри практики, както и 
представяне пред 
останалите участници 
изложба от изработките на 
децата.

 Изработка и 
разпространение на флаери 
с кратка информация сред 
населението.

 Организиране на парти 
„Храни без опаковки” –
почерпка с приготвена от 
учениците храна.





Ученически екопарламент –
Гимназия с препорадаване на 

чужди езици 
„Алеко Константинов” – гр. 

Правец:

•Участие в срещата за обмен на 
добри практики, както и 
представяне пред останалите 
участници изложба от изработките 
на децата.



Г-жа Бисера Караджова (от ляво),
представител на ЕКОПАК.



Програма
22.11.2012г.



Професионална гимназия – гр. 
Етрополе:

 Провеждане на 
интервю от ученици с 
директора на 
училището относно 
проблемите с 
отпадъците, техните 
вреди и ползи, как да 
ги намалим и защо да 
събираме разделно.



Природо-математическа гимназия 
„Проф. Д-р Асен Златаров” – гр. 
Ботевград

 Организиране на 
рекламна кампания 
като ученици с 
нарисувани лица с 
кратки послания 
раздадоха 
книгораздели и 
флаери сред 
обществеността на 
гр. Ботевград.









Какви резултати постигнахме по 
време на ЕСНО?

1. Установихме, че младите хора имат по-голяма 
готовност да участват в инициативи като ЕСНО.

2. Стигнахме до извода, че голяма част от местната 
общественост има готовност за разделно събиране, 
при налични условия за това(контейнери за разделно 
събиране има само на определени улици).

3. Провокирахме екологичното мислене на голяма част 
от местната общественост като наблегнахме на 
инициативи за по-голяма информираност за вредите 
и ползите от отпадъците.

4. Показахме на местната общественост, че на 
отпадъците може да се гледа не само като на ресурс, 
но и като материал за искуство.



Данни:
 В инициативата се включиха: 170 участника;
 Осъществени продукти:
 Книгоразделители с кратки послания;
 Торбички за многократно пазаруване;
 Ръкохватки;
 Флаери;
 Сувенири.
 Репортажи и пубкликации: 
 Репортаж с г-жа Бисера Караджова по Кабелна Телевизия Ботевград и с 

офис-мениджъра на фондация “Съвременност”;
 Интервю с г-жа Янка Александрова по радио
“Балканец”;
 Публикации в: сайта на Ботевград, вестник “Шанс”, вестник “Правешки 

глас”;
 Представяне на темата пред:  местна общественост и учащи се в гр. 

Правец. (Присъстваха 50 човека).


