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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. 
 

 
 

Обществен съвет, „Клуб за отговорни родители” и Зона за гражданска 
активност с градински шах на открито са най-новите придобивки на село 

Козаревец 
 

В лясковското село Козаревец освен с инвестиционна активност могат да се 
похвалят и с висока гражданска активност. В местното читалище „Земеделец-1899” 
през зимните месеци отвори врати „Училище за родители“, организирано от Клуба на 
отговорните родители, където над 30 млади родители участваха в тренинги за 
повишаване на уменията за възпитаване и отглеждане на децата.  От читалището вече 
замислят и продължаване на тази добра практика, тъй като има трайна тенденция за 
увеличаване на младите семейства, които отглеждат децата си в селото. Друга новост в 
селото е новосъздадения Обществен съвет за развитие на село Козаревец, който 
включва 16 активни представители от всички сектори, като общественици, 
представители на бизнеса, младежи, земеделци и активни жители на селото. Най-
младия член на съвета е на 22 години, а най-възрастния на 77 години. След проведените 
поредица от срещи на обществения съвет, местните хора начертаха стратегия за 
развитие на селото, като настояват, че е важно още на идейна фаза да се обсъждат 
всички проекти за развитие на селото. Стратегията за село Козаревец включва редица 
амбициозни идеи и проекти, като всички членове на Обществения съвет са убедени, че 
само със съвместните усилия на кмета на селото, общинската администрация и бизнеса, 
може да се постигне видима промяна в живота на хората.  

Друга нова придобивка за селото е ново изградената зона за гражданска 
активност в дворното пространство на читалището, където е 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. Амбициите за създаване на нови развлечения в дворното пространство на 
читалището продължават, като Кмета на селото вече има инвестиционен проект за 
изграждане на скейтборд площадка и фитнес на открито, оформяне на сцена и 
подходяща среда за провеждане на традиционния празник на кокошата чорба.  

Всички тези инициативи се реализираха в рамките на проект „Активни граждани 
– отговорни родители”, който се финансира от Програма за подкрепа на НПО в 
България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-
2014. 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. 
 


