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0BПриложение  

7. Сътрудничество с партньори – Училищен ЕкоКлуб в гр. Монтана 

Ученици от Монтана и членове на ЕкоКлуб в гр. Монтана бяха поканени от екипа 
на на проекта през май 2007 г. да посетят едно нерегламентирано сметище, както 
и регионалното депо в близост до гр. Монтана.  Посещенията на открито 
съвпаднаха с дейности на Екопак. Учениците бяха придружени от екип на местна 
телевизия, който засне осем-минутен репортаж за съществуващите проблеми с 
отпадъците и взе интервюта от децата. Репортажът показа и новото регионално 
депо, изградено със средства от ЕС (Uвиж видеоклипа BlizakU). Репортажът бе 
излъчен във вечерната емисия на телевизията, последван от 45-минутна 
дискусия със заместник-кмета на Монтана, г-н Румен Ангелов, и с ръководителя 
на екипа по проекта г-н Анди Уайтмън.  

 

 

Опасни битови 
отпадъци на 
незаконно сметище в 
Монтана  
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Екип на местната телевизия 
взема интервюта и заснема на 
незаконното сметище 

Посещение на незаконно 
сметище в Монтана 

Работници на незаконно 
сметище в Монтана 



Проект „Прилагане на екологичното законодателство на регионално и местно ниво; помощ при изготвяне на 
регионални и общински програми за управление на отпадъци, прилагане и изпълнение на нормативните 

изисквания в сферата на управление на отпадъците” (ЕuropeAid/120601/D/SV/BG) 

 

-     

 

 

Ученици от различни училища в Монтана, Русе и Силистра видяха как функционира едно 
регионално депо за битови отпадъци. Преди това те видяха и незаконни сметища. Така 
можаха да направят разлика между двата начина за справяне с отпадъците.  

  

 

 

 

 

Депо по европейски 
стандарти 

 

 

 

 

 

Директорът и главният 
специалист  обясняват 
как функционира депото 

Гледка от депото в 
Монтана, построено 
със средства от ЕС 
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„Работни” срещи с ученици от ЕкоКлубовете 

 

Бяха организирани еднодневни „работни” срещи с ученици от Монтана, Русе и Силистра. 
Целта на срещите бе да се разкаже н аучениците за управлението на отпадъците по един 
интерактивен начин.  

Самите ученици от ЕкоКлубовете активно се вкючиха. Разказаха за това, което 
наблюдават в семействата си и в родните си градове. Показаха собствени снимки и 
материали, които са изработели от отпадъци. Имаше и викторини с награди за децата 
дали най-верни отговори.  

 


