
 

 

 

Учищно настоятелство към СУ «В. Кънчов» - Враца с председател Цвети Иванова 

спечели  Проект «Еко Зона под дърветата –за учене, спорт и релакс» в рамките на 

Национална кампания  «Чиста и околна среда -2020»  на тема: «Обичам природата  и аз 

участвам» към МОСВ – София.  

   Това е единственото училище от община Враца и едно от трите в област Враца. 

    Комисията към МОСВ – София е разгледала постъпилите 506 проекта на училища 

и ЦПРЛ/обединени детски комплекси и е предложила да бъдат финансирани 

следните 110 проекта със средства в размер до 5 000 лв. /тези  проекти са одобрени 

със заповед на Министъра на МОСВ – г-н Емил Димитров/. 

     Проектът „Еко зона под дърветата- за учене, спорт и релакс“ на СУ „Васил 

Кънчов“ предвижда изграждането на площадка с декинг от 

висококачествена,естествена дървесина, притежаваща уникалност, която само 

природата може да създаде. Изключително устойчива на различни климатични 

условия. Декинг площадката се предвижда с размери 8м./7м. Тя ще бъде повдигната 

на височина 40см. от терена и е с еднаква височина на едно ниво. Покритието с 

декинг плоскости от масивна иглолистна дървесина ще се монтира върху 

предварително изготвена метална скара и след обработка на прилежащия терен, 

който е с незначителен наклон. В зоната обозначена за оформяне с декинг площадка 

има 2 съществуващи високи дървета, които се запазват и ще бъдат интегрирани в 

площадката. Големите размери на площадката позволяват ползването и не само като 

пейка, но и по много разнообразни начини от много деца едновременно. Ще се 

осигурят условия за провеждане на часове на открито, както и други мероприятия и 

занимания. Използването на зоната ще осигури на учениците разнообразни 

възможности и за физически активности, почивка и място за общуване извън 

учебният план. Площадката е съобразена с изискванията за безопасност и не 

предполага експлоатацията да създаде рискове за учениците. 

          С реализирането на проекта ще се постигне формиране на умения и нагласи за 
опазване на околната среда. 

 


