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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 
неправителствените организации в България по Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
НЧ”Земеделец-1899” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Финансов механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации 

в България 
 
 

ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ – ОТГОВОРНИ РОДИТЕЛИ” 
 

ДОГОВОР №  420 / 03.07.2015 г. 
 

 
 

В село Козаревец изградиха зона за гражданска активност по проект 
„Активни граждани – отговорни родители”  

  
Проект „Активни граждани – 

отговорни родители“ се финансира от 
Програма за подкрепа на НПО в 
България по Финансов механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство 2009-2014, по 
тематичен приоритет „Насърчаване 
на включването на НПО в процесите 
на формулиране на политики и 
вземане на решения”. Общата 
продължителност на проекта е 8 
месеца, а осигурения бюджет е 10 390 
лева, от които безвъзмездната помощ 

е 89%.  
Основната цел на проекта е да се насърчи активното гражданство и да се 

повиши гражданското участие при вземане на решения на местно ниво, както и 
да се превърне читалището в село Козаревец в генератор на идеи и граждански 
инициативи за развитието на селото.  

Ключова дейност по проекта е изграждането на зона за гражданска 
активност, която е разположена върху терен от 51 кв.м. в двора на читалище 
„Земеделец – 1899”. Зоната включва  обособена площадка за градински шах на 
открито, маси за шах с табуретки и зона за отдих. Това е любимото  място на 
млади и стари, където се раждат нови идеи за техния общ дом – село Козаревец. 

Ново изградената зона за гражданска активност представлява и 
предпочитано място за социални контакти и срещи на обществения съвет за 
развитие на село Козаревец, където се обсъждат нови проекти и идеи за 
облагородяване на населеното място с участието на всички жители. При 
изграждане на зоната за обществена активност взеха участие редица доброволци, 
които подпомогнаха процеса по почистване на терена. В резултат на проекта е 
повишена обществената ангажираност на населението към проблемите на 
селото, като в същото време всички са съпричастни към поддръжка на новите 
придобивки. 


