
ПРОЕКТ  

„ЕКО-АЛЕЯ“ 

Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца 

ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331 

Проектът се осъществява в рамките на Програма за малки 

проекти към Сдружение „Първи юни“ гр. Бяла Слатина с 

финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ 

и Сдружение училищно настоятелство „Отец Паисий—

1932“ 

Финансиране от програмата 2232.40 лв. 

Собствен финансов принос 1020.00 лв. 

Собствен нефинансов принос 1826.74 лв. 

Обща стойност на проекта 5079.14 лв. 

Бюджет на проекта 

www.oy-ostrov.eu 
facebook.com/oybotev 

УСТОЙЧИВОСТ 

Алеята ще се използва от учениците – през 

междучасията, в часовете за организиран отдих, в 

часове по природни науки. Достъп до нея ще имат и 

служителите в училището, родители, гости. 

Цветната алея ще се поддържа както в учебно време, 

така и през ваканциите. Почивката на пейките, под 

боровете, ще даде възможност за приятно 

прекарване в училищния двор. Разширяване на 

мястото може да бъде осъществено в бъдеще, чрез 

приспособяване на околни пространства в 

обособени тематични кътове.  

За контакт:  

Телефон: 09175/2331, e-mail: botev16@abv.bg 

Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 



За проекта „Еко-Алея“ 

Проектът цели да се създадат условия за 

разнообразяване на учебния процес и за подобряване 

на комуникацията между ученици и учители, чрез 

изграждане на алея в двора на училището. 

 

Неизползваемо дворно пространство ще се 

превърне в предпочитано място за отмора, за 

провеждане на уроци на открито. Насочен е към 

учениците от I до VII клас, служителите, родителите, 

гости на образователната институция. Ще се създаде 

даде възможност на ученици и учители да прекарват 

повече време на открито, да се сплоти училищната 

общност, да се съдейства за изграждане на 

екологична култура и съзнание за опазване на 

заобикалящия ни свят. 

 

                   За да се постигнат набелязаните цели 

                       ще се изгради алея, ще се поставят    

                                    пейки, ще се засадят цветя, 

                                             за които служителите 

                                                         и учениците ще 

                                                                       полагат 

                                                                         грижи. 

Цели на проекта 

Основна целОсновна цел  

Създаване на условия за разнообразяване на Създаване на условия за разнообразяване на 

учебния процес и за подобряване на учебния процес и за подобряване на 

комуникацията между ученици и учители.комуникацията между ученици и учители. 

Специфична целСпецифична цел  

Подобряване на част от училищния двор и Подобряване на част от училищния двор и 

превръщането му в приятно място за отдих за превръщането му в приятно място за отдих за 

ученици, служители и гости на училището.ученици, служители и гости на училището. 

Специфична целСпецифична цел  

Формиране на навици и умения за Формиране на навици и умения за 

целесъобразно поведение сред природата, с целесъобразно поведение сред природата, с 

оглед максимално опазване на естествения ѝ оглед максимално опазване на естествения ѝ 

вид.вид. 

Специфична целСпецифична цел  

Обучение чрез преживяванеОбучение чрез преживяване  

на наученото, на открито.на наученото, на открито. 



Партньори Дейности 

Партньори Дейности 

Партньори Дейности 
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Програма за 
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Сдружение 

„Първи юни“ 

гр. Бяла Слатина 

Фондация 
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за 

България“ 



Дейност 1 

 

Кръгла маса за запознаване с 

целите на проект „Еко-Алея“ 

Юли 2019 г. 

Дейност 2 

 

Закупуване на необходимите 

материали 
Август 2019 г. 

Дейност 3 

 

Изграждане на алея в 

училищния двор 
Август 2019 г. 

Дейност 4 

 

Откриване на алеята 

Септмеври 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






