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„ПИР“

Почисти и рециклирай



С малки стъпки към голяма промяна.

Берковица

Повишаване
знанията на млади
хора за ползите от 
чиста околна среда и 
подобряване на 
околната в община 
Берковица



Проблем

❖ Все по-малко населяван град Берковица.

❖ Занемаряване на околната среда. 

❖ Липса на мотивация за промяна на положението.

❖ Повече замърсени пространства



Решение

❖ Създаване на сдружение „ПИР“ и главен 

партьор община Берковица, с цел 

възстановяване на околната среда, нейното 

почистване, залесяване, поддържане и 

увеличаване туристопотока. 

❖ За целта ще бъде реализиран 12 месечен 

проект, който да събуди младите и заедно с 

тях мнозинството от Северозападна 

България!



ЦЕЛЕВА ГРУПА: ❖ Основна целева група в проекта са 30 

младежи от 15 до 29 г. или 10% от 
младите хора от община Берковица. По 

данни на общината през 2020 г. броят на 

младежите в Берковица на възраст от 15 

до 29 г. е 3301. 

❖ Проектът ще окаже индиректно
влияние върху всички жители на 

общината като повиши чистотата

на околната среда, а с това

интересът към произвежданите там 
продукти и интересът на туристите

към региона. Чрез 

популяризирането на инициативите

и добрите практики на младежите, 
проектът ще повлия и върху техни

връстници и възрастни от цяла

България.



ЦЕЛИ
❖ Главна цел- Реализиран проект и повишена

информираност и желание на младежите и 

хората от Берковица за подобряване на 

общността. 

❖Конкретни цели – Повишаване 

знанията и уменията на 30 

младежи от град Берковица.

❖ Почистване, рециклиране, 

залесяване и опазване 

дългосрочно на околната 

среда от младежи и хора от 

общността. 

❖Повишена заинтересованост 

и участие в  поддържането на 

околната среда чиста. 



ДЕЙНОСТИ

❖ 1 месец - проучване на най-замърсените места в 

община Берковица.

❖ Сайт на сдружение ПИР за замърсяването в 

община Берковица.

❖ Експерт, изготвил карта, на която ще бъдат

отбелязани най-невралгичните места в община 

Берковица. 

❖ Обучителна двудневна програма.

❖ Проучване чрез анкета.

❖ Инициатива за почистване на нерегламентирани

сметища и природни забележителности в 

община Берковица.

❖ Ежемесечно засаждане на дървета.



ДЕЙНОСТИ

❖ Изработката на функционален  сайт на 

сдружение „ПИР“ и към него на подсайт на 

проект „ПИР – почисти и рециклирай“. Паралелно

с това ще бъде създадена и страница на проекта 

в социалната мрежа „Фейсбук“

❖ Изработване на брошура на рециклирана хартия, 

с която ще бъдат информирани ученици и 

младежи от общината за ползите от чиста околна

среда за община Берковица



ИЗПЪЛНИТЕЛИ

СДРУЖЕНИЕ „ПИР“ - ПОЧИСТИ И 
РЕЦИКЛИРАЙ

 Сдружение „ПИР“ е неправителствена организация, създадена през

2021 г. и все още няма изпълнени проекти. Организацията се стреми  

към разработването и изпълнението на проекти, свързани с опазване

на околната среда, съхранение на биоразнообразието и 

декларирането на културно-историческото наследство на територията

на Северозападна България. Наша цел е изграждането на местна

икономика, базирана на екологично отглеждани продукти, културен и 

образователен туризъм, в който да вземат участие млади хора. 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 Партньор в настоящия проект ще бъде община Берковица. Общината
ще гарантира устойчивост на резултатите от проекта  след неговото
изпълнение. Партньорът е ключов за точното идентифициране на 
проблемните от екологична гледна точка места в общината както и за 
точното определяне на места за изпълнение на заложени дейности по 
проекта. Притежаваният от партньора опит в изпълнението на подобни
проекти ще помогне за успешната реализация и на настоящия проект. 
Създадените по проект „ПИР – почисти и рециклирай“ продукти ще са
от полза на общината за привличането на нови туристи, за създаването
на младежи с по-висока екологична култура и ще насърчи
екологичното земеделие в общината. 



ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Е СЪЗДАДЕНА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 
INTERREG-IPA CBC BULGARIA-SERBIA PROGRAMME, CCI № 2014TC16I5CB007. СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ Е ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО НА СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“ И ПО НИКАКЪВ 
НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА МНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА 

ПРОГРАМАТА

Благодаря за 

вниманието !
Милена Василева


