
Проект “Красив Разград – Европейски Град”

В рамките на проекта се организират: Еко-патрул и Зоо-патрул. Издаване на приложение към местен вестник.
Разделно събиране на отпадъци съвместно с Община Разград в два пилотни обекта – детска градина и основно училище 
в гр. Разград. Съвместна инициатива с Община Разград в програма “Еко-лято 2003” на Община Разград. Изложба на 
екологична тема. Проучване на екологични проблеми в региона свързани със замърсяването на въздуха водата и 
почвата. Туристически поход с пътни знаци - еко-поход до местността “Малкия Юг” – “Пчелина”. Конкурс за съчинение 
на тема "Моят роден град - чист и красив". Екокупон "Дайте шанс на природата". Залесяване на 20 дръвчета в жилищни 
зони на гр. Разград. Кампании за почистване на околоблоковите и жилищни пространства. Почистване на пустеещи 
места и превръщането им в малки зелени градинки. Почистване на училището, парка, детските площадки, коритото на 
река Бели Лом. Конкурс за есе: ”Моят живот преди, сега, след 10 години”. Обществен форум по проблемите на опазване 
на околната среда. Отбелязване Деня на Земята – 22 април и участие в Седмицата за хигиенизиране на гр. Разград, 
организирана от Община Разград. Отганизиране на Екопанаир. Съвместно провеждане на Кампания "Бонбони за смет". 
Кампания "Лист по лист".

Цел на проектa: Мобилизиране на млади хора, граждански групи и местни власти за осъществяване на граждански 
екологични инициативи и кампании, осъществяване на граждански контрол върху състоянието и опазването на 
околната среда в град Разград. Подобряване качеството на околната среда чрез екологично образование и култура на 
младите хора в град Разград и региона

Как ще постигнем това?: Чрез мобилизиране на местни ресурси за решаване на конкретни еколкогични проблеми 
и подобряване на околната среда. Запознаване на обществеността с информация по екопроблемите в гр. Разград.
Развиване на умения, свързани с екологичната култура на младите хора, която ще им е нужна да направляват 
ефективно и здравословно живота си - екологичното образование. Взаимодействие с местните власти по разрешаването 
на местни екологични проблеми. Възпитаване на чувство за гражданска и лична отговорност у учениците за опазване 
на околната среда. Включване на млади хора в разработването на общински програми за опазване на околната среда. 

Продължителност: 8 месеца: декември 2002 – юли 2003 

Финансира се от Датската агенция за опазване на околната среда, oтдела за 
Централна и Източна Европа


