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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

Във връзка  с изпълнение на Проект  „Модерни технологии за опазване и охрана 
чистотата на природата в рибарските територии”, се проведоха организирани акции по 
почистване на участъци от реките и техните корита, монтиране пна указателин табели, а 
именно : 

 
1.Участък от река Доспатска, в района на селата Црънча и Бръщен- проведено събите 

на 28.08.2021 

 

 
 
 
2.Организирано почистване на река Фотинска на 04.09.2021г. 
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В рамките на акциите бяха доставени и  монитарни указателни  
знаци за водните тела и за културно-историческите   збележителности  
по маршрутите. 

 
 
 



     
  

 

 
ПРОЕКТ BG14MFOP001-4.031-0004: „Модерни технологии за опазване и охрана чистотата на природата в рибарските 

територии” По процедура за подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел 

запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища, съхранение и 

развитие на природното и културно наследство” 

 

 
3.Почистване  на участък от р.Девинска  (в района на м.Струилица)  
на 11.09.2021г. 
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Организатор на събитието е Сдружение „БАРТИНА“, с.Барутин,в качеството й на 

изпълнител. За различните мероприятия се записаха групи от   доброволци, като 
организаторът осигури транспорт до началните точки на участъците и обратно до сборният 
пункт-с.Барутин. 

Сдружение  „Бартина”- осигури всички необходими материали за провеждане на 
акциите, като  събраните ТБО своевременно бяха транспортирани до официалните 
регионални депа. 

 
Логистиката и координацията бяха добре организирани,  акциите приключиха без 

инциденти. 

От Сдружение 
 Био-Б-Еко 
17.09.2021 

 


