
 Природата – наш учител, приятел и дом! 

Отчет на Настоятелството на Училище за природа 

01.10.2008 – 28.03.2009 
 

 

 

1. Процес на регистрация 

 

След провеждането на събранието на Си Ви Ес -България за учредяване на 

Фондация “Училище за природа” стартира процесът на подготвка на документите 

за съдебна регистрация на новоучреденото юридическо лице. Документите бяха 

подготвени от Български Център по Нестопанско Право и после бяха прехвърлани 

към адвокат в Благоевград. Самото подаване на документите в съда в Благоевград 

се проточи много дълго, но в крайна сметка през март 2009 “Училище за природа”  

получи официална съдебна регистрация. 

 

2. Проект за събирането на  дъждовна вода, като устойчива алтернатива 

на напояването, финансиран от Програма на Корпус на мира  за 

подпомагане на малки проекти.   

 

През Октомври, 2008 започна изпълнението на първите дейности по този проект -  

Поставяне на улуците по покрива на училището. В началото на Март, 2009  беше 

закупен и  7 тонен полиетиленов резервоар за събиране на дъждовната вода, както 

и се проведе доброволчески работен уикенд за направа на площадката за 

резервоара. Предстои основите на  самата площадка да бъдат изградени от цимент, 

както и да се инсталира системата за капково напояване.        

 

3. Краен отчет към Програмата за малки проекти на ГЕФ.  

 

През Ноември 2008 беше подготвен финалния описателен и финансов отчет по 

проект “Еко-център Влахи –активен модел за развитие на еко-туризма в региона на 

Югозападна България”.  Проектът беше за срок на изпълнение  26 месеца. 

Дейностите за този проект, извършени в рамките на 2008  са описани в годишния 

отчет на Си Ви Ес-България.  Отчетът беше приет и одобрен. 

 

4. Визия, мисия, мото, лого и интернет страница на “Училището”. 

 

Определени са визия, мисия, лого и мото на “Училището”, както и започна 

работата по изработване на интернет страница.  
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През зимата работата на настоятелството не беше много интензивна. С началото на 

пролетта нещата се активизират.   

 

От Май, 2008г. Училището започва работа по проект “Училища за интелигентно 

ползване на енергията”, който се осъществява в партньорство с 10 други държави, 

като водеща организация е IVN, Холандия. Съвсем скоро предстои да се избере 

координатор по този проект.      

 

След получаване на съдебната регистрация между Си Ви Ес-България и Училище 

за природа ще се изготви споразумение за сътрудничество, с което ще се  

формализират отношенията между двете организации.    

 

 


