
Управителният съвет се състои от три члена и подгрупи от 
16 човека, които включват учители, специалисти и социално 
активни хора – доброволци /Нели, Пенка, Олга, Соня, Галя/. 
Слав, Ивка, Ради, Христо, Роси, Бойко, Ивайло, Орлин, Боряна 
и други са само част от многото  доброволци, които са обучени 
от екипа на сдружението как да планират и осъществят една 
младежка инициатива. Но, разбира се, не по – маловажно 
е и присъствието на доброволци,  идващи от други страни 
като Италия, Франция и Испания, които работят усилено, за 
да запазят  правото на човек да живее в екологично чиста и 
благоприятна среда.
Други цели на Екомисия са да насърчи младежкото участие в 
социалното и личностно развитие, осигуряващо дейности за 
социална адаптация на маргинализирани младежи.
Развили сме проекти с помощта на Европейския съюз през 
Европейска доброволческа служба  в месните училища, за 

да насърчим културното многообразие сред учениците. 
Направили сме кампании, които да учат младите жители на 
здравословен начин на живот и толерантност като начин на 
живот сред младежите.
Това е отворен към всички вестник, за да сте информирани 
за случващото се в града, но най-вече в Екомисия. Ние имаме 
нужда от вашата подкрепа за продължаване развитието на 
този вестник.
 Нашият адрес е квартал Вароша улица „Георги Бенковски“ 
№1, младежки център - просто елате да ни посетите, ние сме 
отворени за Вас!
Различните доброволчески дейности са важни за развитието 
и популяризирането на нови идеи и проекти сред обществото. 
Доброволците са хора, мечтаещи за един по-сплотен, по-
цветен, изпълнен с усмивки свят. Това не е ли прекрасно?... 
а сега се усмихнете.

. мнение    : Slav Dakov, доброволно и Nelly Miteva, директор  

. интервю: skas hskasn jskajsla dskd.

. Тема на месеца: Дневният градски лагер „Великден у нас и по света“

. EVS: Cédric Pronier (Bulgaria) and Ivo Draganov (Poland)
  

Добре дошли в ЕкоНовини. Това е първият брой на вестника на неправителствената организация 
„Екомисия 21 век“. Тази организация е създадена през 2001 и работи на територията на град Ловеч, 
където се намира и нейният централен офис . Фокусирали сме вниманието си върху подобряване 
положението на младите жители на региона. Ето защо ние предлагаме екологично образование, 
младежки център и много филми с екологична цел.

Aпpини 2010

 Екомисия и има срок

. Събития: Ден на Земята



Казвам се Слав и съм доброволец от близо 1 година. 
Доброволец съм към сдружение „Еко мисия 21 век“. 
Сдружението е член на националния алианс за 
работа с доброволц. Винаги ще си спомням деня, 
когато за първи път отидох там. Реших че искам 
да стана член на това голямо семейство.От този 
ден до сега съм бил на много различни обучения, 
акции, и винаги съм се забавлявал. Доброволецът 
не може да седи мирен. Винаги се впуска в нови 
приключения. Най често помагаме на децата от 
домове -  семеен тип . Когато  видиш усмивките 
им се чувстваш удолетворен, че създаваш радост 
за някой в криза или риск. Освен забавлението, 
научавам и много различни неща за себе си, и светът 
около мен.Запознах се с много доброволци и някои 

от тях са ми истински приятели.Винаги 
съм се радвал да помагам на познати и 
непознати и доброволчеството е един 
чудесен начин да продължавам да го 
правя.Винаги ще си спомням за това !!

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ

мнение

Във Вашите ръце е първият брой на вестник 
„Еконовини“, който бе замислен от екипа на 
сдружение „Екомисия 21 век“ , гр. Ловеч, като начин 
за популяризиране на възможностите за участие на 
младите хора в екологични и граждански проекти 
от една страна, представяне на добри практики в 
младежката сфера и опазването на околната среда 
от друга. Този вестник стана факт благодарение 
на подкрепата на доброволци и съмишленици, 
които работят заедно с нас за опазване на нашата 
природа и за по-активно младежко и гражданско 
присъствие в живота на град Ловеч.
Защо „Еконовини“ - ами защото ние сме „Еко“ и 
това са нашите новини - новини за това, което сме 
направили и новини за това, което планираме 
да правим.  Ние смятаме, че чрез „Еконовини“ ще 
намерим нови поддържници, нови приятели, ще 
се родят нови идеи, които да осъществим заедно с 
вас, нашите читатели. 
На страниците на вестника освен полезна 
информация ще имате възможност да се срещнете 
с интересни хора: младежи-доброволци от 
България и от Европейският съюз; хора от Ловеч 
и региона, които имат гражданска позиция и 
работят за утвърждаване, развитие и стимулиране 
на гражданското общество. За нас е изключително 
важно да имаме подкрепата и обратната връзка от 
вас-нашите читатели, за да можем да отговорим 
по-точно на вашите нужди. Надяваме се, че ще се 
обръщате към нас, за да ни давате препоръки, идеи, 
а също така, за да ни вдъхновявате да работим, за 
да се случат всички ония прекрасни неща, които 
оставят следи в живота на всеки човек и го окрилят 
да бъде себе си и да преследва мечтите си! 

Dirección: Nelly Miteva
Redacción, maquetación y edición:
voluntarios de Ekomission.
Address: 1 Georgi Benkovski Sreet, 
5500 Lovech
Tel/fax: ++359 68 603 834 
GSM: ++359 885 026 151 
office@ecomission21.com
ecomission21@mail.orbitel.bg

екип

Nelly Miteva, директор

Slav Dakov, доброволно

Моят живот като 
доброволец
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интервю

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ

Във Вашите ръце е първият брой на вестник 
„Еконовини“, който бе замислен от екипа на 
сдружение „Екомисия 21 век“ , гр. Ловеч, като начин 
за популяризиране на възможностите за участие на 
младите хора в екологични и граждански проекти 
от една страна, представяне на добри практики в 
младежката сфера и опазването на околната среда 
от друга. Този вестник стана факт благодарение 
на подкрепата на доброволци и съмишленици, 
които работят заедно с нас за опазване на нашата 
природа и за по-активно младежко и гражданско 
присъствие в живота на град Ловеч.
Защо „Еконовини“ - ами защото ние сме „Еко“ и 
това са нашите новини - новини за това, което сме 
направили и новини за това, което планираме 
да правим.  Ние смятаме, че чрез „Еконовини“ ще 
намерим нови поддържници, нови приятели, ще 
се родят нови идеи, които да осъществим заедно с 
вас, нашите читатели. 
На страниците на вестника освен полезна 
информация ще имате възможност да се срещнете 
с интересни хора: младежи-доброволци от 
България и от Европейският съюз; хора от Ловеч 
и региона, които имат гражданска позиция и 
работят за утвърждаване, развитие и стимулиране 
на гражданското общество. За нас е изключително 
важно да имаме подкрепата и обратната връзка от 
вас-нашите читатели, за да можем да отговорим 
по-точно на вашите нужди. Надяваме се, че ще се 
обръщате към нас, за да ни давате препоръки, идеи, 
а също така, за да ни вдъхновявате да работим, за 
да се случат всички ония прекрасни неща, които 
оставят следи в живота на всеки човек и го окрилят 
да бъде себе си и да преследва мечтите си! 

Nelly Miteva, directora

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ

Във Вашите ръце е първият брой на вестник 
„Еконовини“, който бе замислен от екипа на 
сдружение „Екомисия 21 век“ , гр. Ловеч, като 
начин за популяризиране на възможностите 
за участие на младите хора в екологични и 
граждански проекти от една страна, представяне 
на добри практики в младежката сфера и 
опазването на околната среда от друга. Този 
вестник стана факт благодарение на подкрепата 
на доброволци и съмишленици, които работят 
заедно с нас за опазване на нашата природа и за 
по-активно младежко.

Защо „Еконовини“ - ами защото ние сме „Еко“ и 
това са нашите новини - новини за това, което сме 
направили и новини за това, което планираме 
да правим.  Ние смятаме, че чрез „Еконовини“ ще 
намерим нови поддържници, нови приятели, ще 
се родят нови идеи, които да осъществим заедно с 
вас, нашите читатели. 
На страниците на вестника освен полезна 
информация ще имате възможност да се срещнете 
с интересни хора: младежи-доброволци от 
България и от Европейският съюз; хора от Ловеч 
и региона, които имат гражданска позиция и 
работят за утвърждаване, развитие и стимулиране 
на гражданското общество. За нас е изключително 
важно да имаме подкрепата и обратната връзка 
от вас-нашите читатели, за да можем да 
отговорим по-точно на вашите нужди. 
Надяваме се, че ще се обръщате към нас, 
за да ни давате препоръки, идеи, а също 

Nelly Miteva, directora
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Тема на месеца

От 6 до 9 април 2010 година за поредна година 
вратите на Младежки център-Ловеч бяха отворени 
за децата и младежите участници в дневният градски 
лагер „Великден у нас и по света“. 
Участниците – около 20 деца от начален курс на 
ловешките училища „Васил Левски“ и „Климент 
Охридски“ и младежите-доброволци на сдружение 
„Екомисия 21 век“ опознаха 
интересният свят на 
великденските традиции в 
България, Италия и Франция, 
поемаха по различни 
туристически маршрути в 
околностите на Ловеч, учиха и се 
забавляваха. Програмата беше 
разнообразна – спортен ден, в 
който участниците изпробваха 
сили и умения, разделени в 
два отбора: Мълния и Стрела 
в различни игри – скачане с 
въже, народна топка, хвърляне 
на малка топка в цел, баскетбол 
и др. След разгорещена надпревара отбор Мълния 
победи, но съперниците им също се представиха 

достойно. 
На връщане от зоопарка вълнуваща 
се оказа за децата случайната среща с 
Ловчанският митрополит Гавраил, който 
благослови всички участници, пожела 
много успехи и ги покани да посетят 

митрополията. Посещението на Хисарската крепост, 
легендата за крепостта, играта „Открий съкровището“, 
игрите в парка Башбунар, вдъхновиха и оставиха 
незабравими спомени у всички.
Изненадващ и интересен за децата се оказа последният 
ден, организиран изцяло от доброволците от 
Европейска доброволческа служба Луиза Интермоия 

от Италия и Седрик Прониер от 
Франция, които запознаха децата 
с великденските традиции във 
Франция и Италия. Оказа се, че 
във Франция хората боядисват 
яйца, но не се чукат с тях, а ги 
крият в градината, където децата 
ги търсят. В Италия боядисаните 
яйца се използват за декорация 
и не се ядат. Традиционно на 
Великден хората и особено децата 
предпочитат шоколадовите яйца, 
които хапват в изобилие. 
Емоциите, вълнението, новите 
приятели и наученото по време 

на тези дни ще останат незабравими както за децата, 
така и за доброволците на Екомисия 21 век, които се 
грижиха за осъществяването на програмата, реда и 
безопасността на всички: Ивелина Милчева, Полина 
Петрова, Росица Здравкова, Орлин Радославов.
Децата-участници в дневният лагер получиха 
сертификат за участие и снимки за спомен, но също 
така и много нови приятели и скъпоценни спомени...

Дневният градски лагер 
„Великден у нас и по света“

„Климент 
Охридски“ и 
младежите-
доброволци 

на сдружение 
„Екомисия 21 

век“
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Тема на месеца

Мнението на участниците:

Мария Стефанова Нешкова, баба на Виктория от 
СОУ“Климент Охридски“
Виктория сама прояви желание да дойде на лагера, 
харесва й, има интересни неща, които научава. 
Посещава дневния лагер за трети път, харесва й, 
защото научава много, харесва й да бъде сред 
природата, да има възможността да посети пещери, 
скали, други забележителности, да намери нови 
приятели с които после дълго време поддържат 
връзка. Трябва да се популяризира това начинание, 
повече хора да научат за него, да стане по-масово. 
Родителите в днешно време са много ангажирани, 
нямат достатъчно време да общуват с децата си и 
това е една прекрасна възможност младите ловчалии 

да научат повече за Ловеч и да заобичат своя град.
Отец Кънчо Кабадийски, баща на Борислава от СОУ“св 
Климент Охридски“
Борислава идва за първи път на лагера. Дойде от 
любопитство, харесват й игрите с децата, излетите са 
интересни. Ние като родители я водим много навън 
и не й липсва контакта с природата. Тя не познаваше 
никого тук, когато дойде първият ден, но сега намери 
нови приятели. Всеки ден носи в къщи предмети, 
което са правили през деня, явно й е интересно. 
Мисля, че хората трябва да са по-отворени за тези 
неща и да си спомнят това, което са правили някога 
самите те.
Михаил Христов Минков, ОУ“Васил Левски“, 4 б клас

От 6-ти до 9-ти април организацията „Екомисия 21 
век“ направи страхотен дневен лагер. За съжаление 
първият ден валя дъжд, но ние играхме спортни игри 
в салона на училище „Панайот Пипков“. Вторият ден 
ходихме до парка Стратеш, по Римския път до „Калпака 
на Крали Марко“, после ходихме на Башбунар, Трай 
Дянко.
Десислава Николова, ОУ“Васил Левски“, 4б клас
Следобед на първия ден играхме спортни игри, като 
се разделихме на два отбора – Мълния и Стрела. 
Играхме народна топка, баскетбол, скачахме на въже, 
играхме волейбол – любимата игра на Луиза. А Седрик 
постоянно е съдия. Луиза е от Италия, а Седрик 
от Франция. Отбор Мълния спечели и получиха 
вълшебни камъчета. А отбор Стрела спечелиха 
топчета.
Димитър Даниелов Дотков, ОУ“Васил Левски“, 4 г 
клас
Първият ден направихме зюмбюли и букети, играхме 
много игри, научихме много за Лазаровден. Вторият 
ден играхме на „Море, суша, небе“ и на „Плодова 
салата“ - беше много забавно. Научихме 
за много за Цветница, за Великден у 
нас и във Франция и Италия. Играхме и 
други забавни игри - „Гъсеница“, „Птици и 
клетки“ - беше много хубаво!

баща на Борислава 

от СОУ “св 
Климент 

Охридски“
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.My first impression of Bulgaria was ...
A beautiful country with contrast into the big city of 
Sofia and the small one (economics and tradition). 
. My first impression of my organization was ...
Welcoming and squared.
. The first people I met in Bulgaria were…
Youth from Lovech. People are glad to see 
foreigner  from UE .
. Under the project I will do (what kind of 
activities) ...
To work with children of Lovech in their school,
In 2 camps. Create activities for youth people
To go with youth to promote nature.

. Bulgarian language for me is  ...
A challenge, because Bulgarian is very different of my native 
tongue. But it’s important to learn the Bulgarian. Few people 
speak English in small town.
.  The first Bulgarian words I learnt were ...
Dobré
. My favourite Bulgarian food is ...
The fast food. My first supplier of hotdog
. Bulgarian youngsters look like ...
Youngsters in the others countries. Fashion. 
. Something different from my native country is ...
To say yes (da) you have to shake the head from left to right. 
And to say no (né) from up to down.
. Something commonly with my native country ...
Bulgaria look like France but in small, if you leave the 
tradition and the Cyrillic alphabet, but in small.
A beautiful country.
. Now, Bulgaria looks like ( to you) ...
A chocolate box. You open the box and you can choose the 
chocolate you like.
And you never like only one but the entire box rather.
. When I come back to my country I will tell my friends 
I don’t wait to come back in my country for saying them to go 
in Bulgaria.
If you want to skiing, you can. If you want to go 
to the see you can…

  Cédric Pronier, EVS in Lovech (Bulgaria)

“Bulgaria look like France but in small, if you leave the 
tradition and the Cyrillic alphabet”

. My first impression of Poland was … 
that people have very similar facial features.  They 
probably don’t notice that but for me it’s sometimes striking. 
The cheeks, the lips, the shape of the eyes…
. My first impression of my organization was … 
that they are very active. They work and have worked on a 
number of projects involving the local community and part-
ners from abroad.
. The first people I met in Poland were…
two very nice women from my hosting organization who 
greeted us at the airport.
. Under the project I will do (what kind of activities) … 
different kinds of activities with the kids attending the youth 
house – preparation of theather plays, teaching web-design, 
assisting in language and art lessons. I am also responsible for 

building a web-site for my organization.
. Polish language for me is  … 
extremely interesting as it belongs to the big 
family of Slavic languages. Bulgarian is also a 
part of that family so by studying polish I learn 
a lot about my own language.

. The first Polish words I learnt were … 
“Dzień dobry”, „Cześć”, „łódź”, „kurwa”
. My favourite Polish food is … 
(I don’t really know polish food that well... )
. Polish youngsters look like … 
very well-manared people (unless you meet them after they’ve 
had an unreasonable amout of  vodka).
. Something different from my native country is … are table 
manners. Polish people always say „Smacznego!” („Еnjoy your 
meal!”) when they see someone eating.
. Something commonly with my native country … 
has to be the common socialistic/communistic past which 
even after 20 years casts a long shadow over our countries.
. Now, Poland looks like ( to you) … a place worth exploring 
for more than the six months I have for my EVS.
. When I come back to my country I will tell my friends …
that I am happy to see them.

“My first impression of  Poland was 
that people have very 

similar  facial features.  ”

Ivo Draganov, EVS in Silesia (Poland)

EVS
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На 19 април 2010 година от 14.30ч. в чест на Денят на 
Земята /22 април /група 23 ентусиазирани доброволци – 
еколози от сдружение „Екомисия 21 век“, доброволците 
от  Европейска доброволческа служба Исмаел Ариас, 
Пилар Ильесказ и Франциско Карельян от Испания,  
Луиза Интермоия от Италия и Седрик Прониер от 
Франция, както и ученици и техните учители  от ПГ по 
КОХТ гр. 
Ловеч г-жа Цветослава Ангелова и г- жа Стефка Димитрова 
заедно с деца от Ресурсен център – Ловеч проведоха акция 
по залесяване под надслов „Аз искам и мога да посадя 
моето дърво“.

Акцията беше замислена предварително и осъществена с 
любезното съдействие на Държавно горско стопанство – 
Ловеч /разсадник Сливек/ и отдел „Екология“ към Община 
Ловеч на терен в ж.к. „Младост“ под бл. 316, като през 
цялото време на разположение на участниците беше 
и работна кола от фирма „Еко“, благодарение на която 
фиданките бяха транспортирани от разсадника до мястото 
на залесяване. 
След компетентно разяснение и демонстрация на начина 
на залесяване от г-н Иван Йорданов от отдел „Екология“ 
към общината, групата беше разделена на малки подгрупи 
от 3 души, които сами си изкопаваха дупка, засаждаха 
фиданката и после затрупваха мястото. Всяка групичка ще 
измисли име на своето дърво и ще се грижи за неговото 
отглеждане, като първите два месеца ще ходи всяка 
седмица да го полива и любува на разлистването на 
първите листа. Така, забавлявайки се и работейки младите 
еколози, за кратко време  от двете страни на асфалтираната 
алейка се издигнаха млади дръвчета, които се надяваме да 
оцелеят и опазят и от гражданите на квартала. Целта на 
тази акция е да научим младите хора да вършат полезни 
неща за обществото и най-вече да правят това с желание 
и чувство на вътрешна удовлетвореност, че са допринесли 
с нещо за подобряване на средата за живеене на своите 

                                                           
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
Акция по залесяване под 

надслов „Аз искам и мога да 
посадя моето дърво“

Велошествие в чест на Световните дни за младежка 
активност и Деня на Земята, 2010

На 22 април 2010 година в чест на 22 април -Ден на 
Земята , сдружение „Екомисия 21 век“ и Община Ловеч 
проведоха велошествие в чест на Световните дни за 
младежка активност и Деня на Планетата Земя.
Участниците в събитието – деца, младежи, техните 
родители, баби и дядовци, както и много граждани 
на Ловеч изразиха своята подкрепа към проблемите 
на околната среда, както и към усилията на младите 
хора на Ловеч да бъдат активни, да използват силата 
на позитивните действия, творчеството, общуването, 
подкрепата за нуждаещите се и да не спират да се опитват 
да променят света, в който живеем към по-добро.
В разположената в близост до главната пешеходна 
зона информационна шатра с материали, посветени на 
околната среда и младежката активност, гражданите на 

Ловеч имаха възможност да запишат своето мнение за 
това, какво трябва да се направи за околната среда и по-
приветливият вид на нашият град. Една част от гражданите 
бяха дали предложения за повече места със здрави 
люлки и пързалки за малчуганите. Над 30бр отговори на 
импровизираната анкета, предимно от деца и младежи бе, 
че искат в Ловеч да бъде изграден скейтпарк/скейт зона, 
по подобие на тази в Борисовата градина в София, където 
те да имат възможността да практикуват 
любимото си занимание - каране на 
велосипеди, ролери, скейтбордове.
Посланието на организаторите към 
младите хора и гражданите на Ловеч по 
време на празника бе: Бъди информиран, 
бъди съзнателен! И се усмихвай по-често! 

Събития
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май 
2010 
год

Намери разликите

ДАТА

1 и 2.05. 2010

3.05.2010г.

10.05.2010г.

12.05.2010 г.

17.05.2010г.

18.05.2010 г.

20.05.2010г.

29.05.2010г.

31.05.2010г.

31.05.2010г.
                

ЧАС

15.00
16.00

15.00
16.00

17.00

15.00
16.00

15.00

15.30

14.00

15.00
16.00

16.00

СЪБИТИЕ

Доброволчески мрежови обмен

Курс по испански език, провеждан от Исмаел Ариас
Курс по WEB дизайн, провеждан от Пилар Ильесказ

Курс по испански език, провеждан от Исмаел Ариас
Курс по WEB дизайн, провеждан от Пилар Ильесказ

Церемония за приключване на доброволческата 
служба

Курс по испански език, провеждан от Исмаел Ариас
Курс по WEB дизайн, провеждан от Пилар Ильесказ

Обучение на тема“ Биоразнообразието в Ловешки 
регион“
 
Разпространение на писмени материали, посветени 
на 20 май – Ден на жертвите от СПИН

Обща месечна среща с доброволци от ЦРД

Курс по испански език, провеждан от Исмаел Ариас

Курс по WEB дизайн, провеждан от Пилар Ильесказ
Разпространение на писмени материали, посветени 
на 31 май – Световен ден без тютюнопушене

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

гр. Пловдив

Младежки център-Ловеч

Младежки център-Ловеч

гр. Ловеч, р-нт „Галерия“

Младежки център-Ловеч

Младежки център-Ловеч

Площад „Екзарх Йосиф I“ и 
компютърни клубове

Младежки център-Ловеч

Младежки център-Ловеч

Площад „Екзарх Йосиф I“


