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27
Община Габрово, проект за 
изграждане на ново депо за 
отпадъци

Намаляване на отпадъците, повторна употреба и преработка 
- информационни материали и практики. maria.radoycheva@gabrovo.bg

27 Екобулпак  Оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки 
– рекламни материали etotev@ecobulpack.com 

28 Туристически информационен 
център - Габрово Информационни материали за Габрово и региона tic@gabrovo.bg

29 Дирекция „Национален парк 
„Централен Балкан“

Защитената територия Национален парк „Централен Балкан“ 
и ролята му за съхраняване на дивата българска природа. 
Образователни пакети „Разходка в дивата планина“ – 9 
плаката с рисунки с животни и растения в местообитанията 
им; Образователен пакет „Оазис на дивия свят“ – 14 вида 
тематични плакати /местообитания, гори, флора, фауна/. 
Специална изява: Образователна игра “Езиков курс”. 
Викторина.

did@centralbalkan.bg
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30 Българска Фондация 
Биоразнообразие

Проект „За Балкана и хората” с шест български и четири 
швейцарски партньорски организации. Целта е да се покаже 
как местното развитие и опазването на природата могат да 
съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване 
на доходите и качеството на живот в селските райони на 
България. Специална изява в Детски център: Творческа 
работилница за маски на животни. Специална програма в 
Посетителски център “Узана”. Театър “За Балкана” от Голяма 
сцена.

martina.koleva@gmail.com

31 Фондация Геа Челониа Информационни материали за сухоземните костенурки office@geachelonia.org

31 “Радостилница ЕлРада“ Ателие за свирене на диджериду-различни видове техники и 
методи на дишане при свирене; hristina33@abv.bg

32 Енергийна Агенция – Пловдив 

Енергийна ефективност, възобновяеми източници, 
намаляване на емисиите СО2, опазване на околната 
среда, климатични промени; постери, плакати, макети. 
Демонстрационен минибус, който мери качеството на 
въздуха. Специална изява от Голяма сцена: Награждаване на 
победителите в състезание за устойчиво придвижване.

eap@eap-save.eu , ina.
karova@eap-save.eu 
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33 Армина ЕООД

Еко дъждобрани от картофи и сертифицирани български 
биопродукти: биофлорални води от роза, лавандула, 
маточина, лайка, мента, бяла роза; етерични масла роза, 
лавандула, маточина, лайка, мента и други; базови масла от 
бадем и сусам; биобадеми, брашна. 

armina@armina-bg.com

33 Сдружение Агролинк
Материали за биоградинка, био земеделие, работа с деца. 
Справедлива търговия, Fairtrade продукти. Специална изява: 
Демонстрация на компостирането.

agrolink@agrolink.org 

34 Национално  Движение 
РАБОТИЛНИЦА СЕДЯНКА

Дизайн и изработка на изделия от шушлопа /царевична 
шума/: рогозки, подложки за маси и столове, чанти, 
принадлежности за бита, панерчета за хранителни продукти и 
плодове, съвременни атрактивни решения – кутии за бижута 
украшения за дома и офиса, цветя, сувенири. Специална 
изява: Демонстрация на изработка на изделия с различни 
плетачни техники.

sn_bel@abv.bg

34 Натурално 

Специални изяви: Работилница с мъниста и Работилница за 
рециклирана хартия – пасиране с блендер и със сито вадене 
на лист, боядисване с куркума, бъз и др., простиране на 
хартията и правене на неща с готови листи.

steliyanadulkova@gmail.com
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34 SolAvis

Демонстрация как се обгарят дървените плочки преди да 
бъдат изрисувани с акрил. Бижута от естествени материали 
-  дърво, отпадъчен материал на завод за изработване на 
музикални инструменти. 

viktoriq.petrova@gmail.com

35
Регионална инспекция по 
околна среда (РИОСВ) - 
СОФИЯ

Информационни материали - Резерват “Торфено 
бранище”, Резерват “Бистришко бранище”, Поддържан 
резерват “Училищна гора”, Поддържан резерват “Богдан”, 
Природозащитен Информационен Център “Витоша”. 
Информационни материали за опазването на водите, за 
отпадъците, защита от горски пожари, биоразнообразие 
и др. Запознаване на обществеността с дейностите и 
организацията на РИОСВ - София. Различни видове игри, 
свързани с опазването на околната среда. Специална изява в 
Детски център - арт работилница за животни и цветя.

tz_boidjieva@riew-sofia.org

36 Черноморски енергиен клъстер Система от фотоволтаичен модул, акумулатор и осветител energy@ubbsla.org

36 СНЦ „Архитектура на 
бъдещето”

Материали, проекти и макети в областта на екологичната 
архитектура, нискоенергийните и пасивните сгради

guergana.barabonkova@
gmail.com
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37 Ски-училище 
“Емилиян Христов”-Узана

Устойчиво практикуване на ски-спорт и ски-туризъм за 
опазване на зимната природа и местообитанията на дивите 
животни. Демонстрация на различни видове ски и обяснение 
на техниките за каране според условията в зимната 
планина. Демонстрации и обяснения на “10-те правила 
на FIS“ за отговорно лично и обществено поведение на 
скиорите. Презентация на тема „Съзнателно и хармонично 
общуване с природата посредством ски-спорт и ски-туризъм”. 
Презентацията е инспирирана от набралата огромна 
популярност в Швейцария и Австрия кампания “RespekTIERE 
deine Grenzen!”. Специална изява: Анкета-игра.

emar.ski@abv.bg; 
ski.instruktor@mail.bg

37 СНЦ „Зелени Балкани“

Благотворително базарче. Събраните средства се използват 
за природозащитни дейности – залесяване, поставяне на 
къщички за птички и други. Специална изява: Освобождаване 
на птици след официалното откриване. Местоположение: зад 
Голяма сцена.

hhristova@greenbalkans.org

38 Екологично сдружение 
„За Земята“

Нулеви отпадъци, еко образование по темата енергия и 
климат, биоземеделие и фермерски пазари, енергия от ВЕИ, 
енергийна ефективност. Специална изява: Работилница за 
изработка на различни украшения и предмети от отпадъци

t.todorov@zazemiata.org
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38 “Грийнпийс България” Кампании – земеделие и енергия. Материали: Земеделие и 
пчели.

meglena.antonova@green-
peace.org; denitza.petrova@
greenpeace.org 

39 Българска Веда Асоциация Кампания „Права на Природата” svilentashev@gmail.com 

39 Гражданска инициатива “Да 
спрем екоцида”

„Да спрем екоцида“ (End Ecocide on Earth) е международна 
гражданска инициатива. Целта е признаване на екоцида 
за престъпление. Екоцид се определя като масови щети, 
увреждане или загуба на екосистеми.

lilia@endecocide.eu, yiy-
imail2@gmail.com

40 СНЦ „Младежки форум 21 век“

Мобилен информационен еко-център „Приятели на 
природата“ - значението на екологичната култура и 
изграждане на устойчиви модели на поведение на младите 
хора, създаване на компетенции и ангажираност на 
младежите за застъпничество и активно гражданство в 
сферата на устойчивото развитие. Инициативи: “Дай пример 
и спаси природата! Не изхвърляйте старите си батерии 
в общия битов отпадък!” и „Бъди ЕКОист! Найлоновите 
торбички имат алтернатива!” и др.

rosi_gb@mail.bg 

40 Областна администрация - 
Габрово

Практически съвети за постигане на енергийна ефективност в 
домовете и специализирана информация по политиката за ЕЕ

mihaela@gb.government.bg / 
ralitsa@gb.government.bg 
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41 ЕМ България Ефективни микроорганизми за земеделието, 
животновътството, бита и здравето. grypho@inet.bg

41 ВИВАДОР ТРАВЕЛ Туристически информационни материали vivador@abv.bg

42 Община Бургас

Добри практики за работа на местните власти: опазване 
и подобряване качеството на водите; опазване на 
биоразнообразието; насърчаване на домашното 
компостиране ; насърчаване на алтернативните методи на 
транспорт; подобряване качеството на въздуха; и др.

m.velcheva@burgas.bg

42 ЦЕЕ ЕнЕфект Изложба “Места, които ни показват пътя” - успешни устойчиви 
енергийни политики на 16 европейски града. astankov@eneffect.bg


