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СДРУЖЕНИЯТА „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНАТА”  

И „ЕКОСВЯТ РОДОПИ” – СМОЛЯН ФИНАЛИЗИРАХА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ 

„ЗА ЖИВОТ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА! ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ НА СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ”, ФИНАНСИРАН ПО 

ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА  ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО  

 

В периода юни – 2015 – март 2016 год. Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ – 

Смолян в партньорство със сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян изпълниха проект BG05/1719  „За 

живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната 

среда в селските общини на Смолянска област“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в 

България /www.ngogrants.bg/ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2015. Бюджет на проекта- 20 559.13 евро, от който: Безвъзмездна финансова помощ 18 298.16 евро; 

Собствен принос:  2 260.97 евро. 

Проведени са  7 информационни срещи  в Девин, Борино, Змеица, Барутин, Смолян, Смилян, 

Могилица и двудневни теоретични обучения с еднодневни практикуми по събиране и съхранение на 

билки, гъби и диви плодове по обучителни програми, съобразени със специфичните горски дарове във 

всяко населено място.  

Всички 98 участници, независимо от възраст и социален статус, проявиха  заинтересованост и 

загриженост за съхранение на природните богатства на Родопите и удовлетворение от получените 

знания за събиране, съхранение на  билки, гъби и диворастящи плодове.  

Издаден е бюлетин „ЕКОРОДОПИ”, с полезна информация за най-масовите билки в Родопите и 

фенологичен.  

 Конференция “Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, събра 74 участника от 

заинтересовани страни за обсъждане на проблеми по устойчивото развитие на планината, мерките за 

опазване на околната среда, популациите и застрашените видове.  

Моменти от изпълнението на проекта ще видите на Изложба във фоайето на Младежки дом. 

Всички материали по проекта може да се видят на сайтовете на партньорските организации  

www.curp-smolyan.eu    и  www.biluki.ngogrants.ecorodopi.eu 

Информация за Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ – Смолян   

Председател на УС – д-р Мони Турналиев                             
Контакти: E-mail: curp.smolyan@abv.bg   тел. 0898858658 www.curp-smolyan.eu      
Информация за Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян 
Председател на УС   - инж. Лидия Арсова  
Контакти: E-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg    тел. 0878775919    www.bilki.ngogrants.ecorodopi.eu 
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