
 

1 

 

 
www.gornalipnitsa.com; www.oldschoolresidence.com 

 

 
http://www.naturalistichno.org 

 
 

 

 

Име на проекта: ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ 

НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И  ЕКОЛОГИЧНО 

ВЪЗПИТАНИЕ В СЕЛО ГОРНА ЛИПНИЦА, 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ. 

 

 

 

Вносител на проекта Кметство Горна Липница 

 

 

 
Точен адрес и телефони за контакт с. Горна Липница, ул. Първа, Център, тел. 

0886719054, palov@abv.bg  

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ НА ПРОЕКТА 

 
 

Реализацията на проекта е от важно значение за подобряване условията за живот в с. 

Горна Липниница и екологичното възпитание на подрастващото поколение. Почистването на 

централното парково пространство в селото ще осигури по-благоприятна околна среда за 

социални дейности на местното общество. 
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Целта на проекта е да обедини обществеността в едно малко населено място около 

идеята да се пази природата чиста, да затвърди навиците, стремежа и желанията на всеки 

един жител на населеното място за опазване на околната среда. 

 

В реализацията на проекта кметство Горна Липница ще ангажира широк кръг хора, членове 

на неправителствени организации на територията на Горна Липница с доброволен труд при 

почистване на замърсените площи, ще предпиреме действия за публичност на проекта, чрез 

публикации в медиите и интернет сайтовете на селото, поставяне на обозначителни табели и 

др. Важна част от реализацията на проекта е последващото опазване и поддържане на 

почистените и залесени площи, като ще бъде изготвен график от мерки за недопускане на 

повторно замърсяване, който ще се контролира от представителите на всички 

неправителствени организации на територията на селото и от Кметство Горна Липница. 

 

 
Обяснителна записка – кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и 

задачи 

 

Почистването на централното парково пространство с площ от 2020 кв. м., намиращо се в 

центъра на селото, ще осигури по-благоприятна околна среда за социални дейности на 

местното общество. Озеленяването и облагородяването на парковата територия ще се 

извърши според професионалните насоки от Сдружение "Натуралистично", което 

осъщестява екологични дейности за подобряване на околната среда и обществото и 

постигане на устойчиво развитие. Сдружението ще приложи озеленяване и изграждане на 

природни хабитати, според биоогични и екологични концепции, допринасящи за по-чиста 

околна среда, по-голямо биоразнообразие и повишаване на екосистемните услуги. В проекта 

е заложено засаждането на плодородни и медоносни дървета, храсти, билки, подправки и 

цветя, които ще допринесат за устойчивото развитие на околната среда и обществото в 

селото. Проектът предвижда поставяне на информационни и образователни табели за 

забележителностите на селото и особеностите на околната среда, които ще допринесат за 

повишаване на екологичното самосъзнание и образование на местното общество.  

Възстановяването на съществуващата чешма и кът за отдих край нея ще допринесат за 

подобряване на социалната среда и ще стимулират местната общност да използва 

пространсвото за срещи и занимания на открито. В реализацията на проекта ще се включат: 

местната общност, членове на Сдружение за Развитие на Горна Липница, членове на 

Читалище "Зора 1887", с. Горна Липница, Училищно настоятелство "Св.Св. Кирил и 

Методий", с. Горна Липница, както и участниците в международната Арт Резиденция 

"Старото Училище". Кметство Горна Липница и неправителствени организации на 

територията на селото ще се грижат за последващото опазване и поддържане на почистените 

и залесени площи. 

С финансирането на тези дейности от ПУДООС ще се популяризират идеите на програмата 

за чиста околна среда. 

 

 

 

 

Искана сума за реализирането на проекта /с вкл.ДДС/ 9 360 лева 


