
 

Реализацията на проекта, благодарение 

на възможностите, които ни даде 

Националната кампания „За чиста околна 

среда”, разшири механизмите за обвързване 

на учебно-възпитателния процес с 

изграждане и развиване на екологичната 

култура на учащите се.  

 

Той въздейства върху тяхното израстване 

и интелектуално развитие, създава 

приемственост и ангажираност на ученици и 

учители към опазване на околната среда и 

проблемите на екологията. 

 

По-пълноценният и привлекателен 

училищен живот ще допринесе за 

формиране на личности с широка обща 

култура и съвременна екологична ценностна 

система. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Директор: инж. Венета Христова Наковска 

Адрес: гр. Разград 7200 

бул. "Априлско въстание" №103 

Тел:  084/66-13-70 

E-mail: pgsshvtrazgrad@mail.bg 

Сайт:  http://www.pgsshvt.com 

 Професионална гимназия по селско стопанство и 

хранително – вкусови технологии “ Ангел Кънчев “  

гр. Разград, гр.Разград,бул.“Априлско въстание“ №103, 

тел.084/66-13-70,pgsshvtrazgrad@mail.bg 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019 г.” 

ТЕМА: 

 „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” 

 

ПРОЕКТ: 

 

ПУДООС 

2019 

 
КЪТ СРЕД ПРИРОДАТА 

 



 

 

Настоящият проект е насочен към развитие 

на екологичната култура и изграждане на 

навици 

за опазване на околната среда в учениците, 

като продължение на професионалното им 

образование и обучение. 

 

 
 

Изградена е зона за отдих и фитнес на 

открито в двора на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“. 

 

 

 

 

 
 

 

Основната цел на проекта е създаване на 

умения и възпитаване на екологична култура 

в учениците, допълващи учебно-

възпитателния процес чрез прилагане на 

съвременните тенденции в тази област. 

 

За постигането й са изпълнени следните 

задачи: 

 

• Създадени са условия за 

задълбочаване на връзката с околната 

среда; 

• Осигурен е пряк контакт с природата 

чрез изграждане на зона за отдих и 

спорт, достъпна за всички учащи в 

гимназията; 

• В учениците са изградени умения и 

навици за поддържане и опазване на 

природата. 

 

 

 

Новата зона за отдих и фитнес на открито 

осигурява на всички ученици достъпно място 

за отмора, спорт и закуска сред природата.  

 

 

 

Отговорността за нейното поддържане, 

възложена на учениците, ще изгради умения 

и навици в тях за опазване на природната 

среда и ще създаде приемственост в грижата 

за природата.  

 

 


