
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА КЛУБ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА 

През 2019 година дружеството чрез Клуба за защита на природата кандидатства 

и спечели проект към Община Варна – „Младежки проекти 2019“ под мотото 

„Чиста природа днес за отлично здраве утре“. С реализирането на проекта се 

извършиха дейности на открито, с цел здравословен начин на живот. 

Участниците в проекта – от 15 до 29 години, придобиха нови умения и знания, 

изградиха екологични културни ценности, чувство за лична отговорност и 

съпричастност към проблемите с опазването на околната среда. В проекта взеха 

участие 20 души, а приблизителния брой на тези, върху които проекта е оказал 

въздействие са над 200 човека. Във връзка с проекта бяха отпечатани 500 бр. 

информационни брошури, учебни помагала, информационни текстилни 

торбички,  папки и химикали и една информационна табела. През м. юли 

участниците почистиха плажната ивица в района на хижа Черноморец, а на 13 и 

14 септември те залесиха защитена местност „Ракитника“. В района бяха 

засадени различни видове дървета – широколистни и иглолистни, дървовидни и 

храстовидни.  

Традиционното почистване на неохраняем плаж в чест на 31 октомври – 

Международен ден на Черно море, стана  продължение на проекта. “Излекувания 

плаж“ бе отново в района на х. Черноморец, който няма концесионер с 

ангажимент към чистотата му. Събраните отпадъци от летните емоции 

напълниха повече от 80 чувала. Най-малките организирани доброволци бяха от 

детска градина „Маргаритка“, които дойдоха със своите родители и възпитателя 

си Иво Димитров. Една от групите дойде след поход от кв. Галата, а друга – със 

специален автобус. Лъчовете се събраха в двора на възстановяващата се хижа, 

където след хубавата работа бе спазена друга традиция – почерпка с чорбата на 

Кака Жива. Специален гост на почистването тази година бе Атанас Скатов – 

първия българин изкачил седемте континентални първенци и покорил до 

момента 10 осемхилядници. 

През 2019 год. под ръководството на дружеството се организира почистване и 

възстановяване на маркировките в крайградската зона за отдих от всички 

пешеходни клубове. С любезното съдействие на Владимир Атанасов и Галин 

Георгиев  бе отпечатана и издадена карта на маршрутите. Картата бе качена и 

на сайта на дружеството с GPS координати. 

Клуб за защита на природата към ТД „Родни Балкани“ с ръководител Снежана 

Николова активно сътрудничи с Черноморска мрежа на НПО в осъществяването 

на проект „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга 

на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи 

сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци (MARLITER)“, 

финансиран от програма „Черноморски басейн 2014-2020“ на ЕС. Двете 

организации работят съвместно за разпространяване на знания за екологичното 

състояние на Черно море и крайбрежието и събират данни за замърсяването на 

плажовете с твърди отпадъци. Тази информация се събира с помощта на 



приложението за смартфони Marine LitterWatch и дейността представлява форма 

на гражданската наука. Събираните данни подпомагат мониторинга на околната 

среда, един от основните приоритети на програмата. Клубът участва в 

разпространението на информация за проекта и в образователни дейности. 

Предстои курс по електронно обучение, в който клубът е поканен да вземе 

участие. Подготвя се и интерактивна карта с ГИС данни за Черноморския басейн 

и мониторинга на морските отпадъци. Този инструмент със свободен онлайн 

достъп по интернет също ще бъде представен на активистите от НПО.  

 


