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   Р Е З У Л Т А Т И  
 
от  
 

Ученически конкурс  
 

по случай 
 

обявяването на 2011 година като 
 

Европейска година на доброволчеството 
и 

Международна година на горите на ООН 
 

На 9 май – Денят на Европа, Центърът за развитие на човешките ресурси и 

ЕИЦ „Европа Директно” – София обявиха победителите в конкурса „Грижата за 

гората – отговорност на всеки от нас”. Получихме много разработки с 

предложения за доброволчески инициативи и материали по темата. Благодарим 

за големия интерес и старанието на всички участници. Високо ценим вашите 

усилия и прекрасните резултати, които сте постигнали. В открояването на най-

добрите Комисията беше истински затруднена!  

 
Голямата награда – участие в тридневен летен еко лагер в град 

Копривщица в периода 30 май – 2 юни 2011 година, получават следните 
участници: 

 

Фентъзи клуб “Светлини сред сенките”, ОДК “Св. Иван Рилски” – град 

Казанлък; 

 ЕКО КЛУБ към ПМГ „Св. Климент Охридски”, град Монтана; 

 ЕКО група към Гимназия за чужди езици „Васил Левски”, град Бургас;  
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 ЕКО КЛУБ "Green Teens", СОУ „Нешо Бончев”, град Панагюрище; 

 Клуб "Бъдеще на Земята", ОУ "Пенчо Славейков", град Димитровград; 

 Екоклуб „Обичам и опазвам природата”, НУ „Иванчо Младенов”, град Враца; 

 ЕКО клуб”Рила - нашата планина”, ОУ ”Неофит Рилски”, с. Горно Драглище, 

община Разлог; 

 Ученици от 4Е клас, Шесто основно училище „Свети Никола”, град Стара 

Загора. 

 
Всеки клуб ще участва в лагера с един преподавател и четирима ученици. 

 
Награда за творческо участие, под формата на информационни и рекламни 

материали, получават следните клубове: 
  

 Клуб „Екология”, СОУ „Христо Ботев”, град Кубрат, обл. Разград; 

 Клуб „Млад еколог”, СОУ „Св. Патриарх Евтимий”, град Пловдив; 

 Европейски младежки клуб, Европейски информационен център, 
Хаджидимово; 

 Екоклуб „Ела какъвто си”, ОУ „Петко Рачов Славейков”, град Варна; 

 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, София. 
 
 
За начина на получаване на наградите наш екип ще се свърже с вас!  
 
 
ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ! 

 


