
ПРОГРАМА
 СПЕЦИАЛНИ ИЗЯВИ В ЕКО АКАДЕМИЯ

Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната 
 среда (ПУДООС) 

С финансовата подкрепа на:

и                                          Община Габрово

24.07.2015

Час Събитие Организатори

16.30 – 17.00 Образователна игра „Езиков курс“ – уредба с гласове на животни и възможност 
за имитиране, запис и възпроизвеждане на записа.

Дирекция „Национален парк 
„Централен Балкан“

17.30 Викторина „Да се запознаем – Национален парк Централен Балкан“ Дирекция „Национален парк 
„Централен Балкан“

17.30 – 1�.30.30 – 1�.30
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

Натурално

1�.30 – 19.30 Работилница с мъниста – плетене на цветя и пеперуди Натурално
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25.07.2015

Час Събитие Организатори

Постоянно. 
Верните 
отговори и 
наградите 
– след 
фестивала.

Анкета-игра с въпроси за местността Узана, за ски-спорта и ски-туризма като 
чудесен начин за хармонично общуване с природата. Въпроси, свързани 
с ПП „Българка”, НП „Централен Балкан” и с опазването на природата при 
практикуването на  ски-спорт и ски-туризъм. Ще бъдат осигурени награди за 
победителите.

Ски-училище “Емилиян Христов”-
Узана

10.00 – 10.30 Образователна игра „Езиков курс“ – уредба с гласове на животни и възможност 
за имитиране, запис и възпроизвеждане на записа

Дирекция „Национален парк 
„Централен Балкан“

10.00 – 14.00 Демонстрация на изработка на изделия с различни плетачни техники. Национално  Движение 
РАБОТИЛНИЦА СЕДЯНКА

11.00 Викторина „Да се запознаем – Национален парк Централен Балкан“ Дирекция „Национален парк 
„Централен Балкан“

13.30 – 14.00 Образователна игра „Езиков курс“ – уредба с гласове на животни и възможност 
за имитиране, запис и възпроизвеждане на записа

Дирекция „Национален парк 
„Централен Балкан“

17.30 – 1�.3030 – 1�.300 – 1�.30300 Прожекцията на филма “Семена в земята и сърцата”. Демонстрация за 
компостирането Агролинк
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17.00 – 1�.00 Работилница за изработка на различни украшения и предмети от отпадъци Екологично сдружение „За Земята“

17.00 – 19.00 Образователен поход до връх Исполин с експерти

Черноморска асоциация на жените-
2000, Бургас и “Професионализъм 
за здраве и екология„ София
Г-жа Брощилова, Г-н Брощилов

16.00 – 17.00 Демонстрация за компостирането Агролинк

26.07.2015

Час Събитие Организатори

10.30 – 11.300.30 – 11.30
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

Натурално

11.30 – 12.301.30 – 12.30.30 – 12.302.30.30 Работилница с мъниста – плетене на цветя и пеперуди Натурално


