
 

ПРОГРАМА ДОБРОВОЛЧЕСКА СРЕЩА НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ  

17–19 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. 

 

 

Пристигане 17.09 

До 14:30 

Начало 15:00 

 Представяне на участниците 

 Представяне на програмата – защо съм тук? 

Почивка от 16.30 – 17.00 

 Представяне на дейностите на Зелени Балкани 

 Натура 2000 в България 

Край 18:30 

Вечеря 19:30 

Събота 18.09 

08:00 – Закуска 

09:00 – Загрявка 

10:30 – 13:00 – С лодки и колелета  

13:00 – 15:00 – Обяд и почивка 

15:00 – 16:30 – Да бъдеш доброволец в Зелени Балкани. От какво има нужда една 

природозащитна организация и с какво може да си полезен? От терен до преводи, дизайн, 

администрация... 



 

 

16.30 – 17.00 – Почивка  

17:00 – 19:00 –Ориентиране с компас и карта 

19:30 – Вечеря 

Неделя 19.09 

08:00 – Закуска 

09:00 – 9.15 – Загрявка 

9.15 - 10.45 – Какво си взимам 

10.45 – 11.15 – Почивка  

11.15 - 12:30 – Занимания 

12.30 – Закриване  

13:00 – Обяд и тръгване 

 

Информация за Горски център Чатъма 

Доброволческият лагер ще се проведе в горски център „Чатъма“, Западни Родопи, на брега на 

язовир Голям Беглик и в сърцето на най-голямата планина в България – Родопите, на 1520 м 

надморска височина. Горски център „Чатъма“ е създаден през 2010 г. от сдружение Байкария. 

Настаняването ще бъде в малки къщи, с по две стаи всяка, съответно с по три или две легла. 

Санитарните възли са външни компостни тоалетни и отделна соларна баня с бойлер на дърва. 

Няма външно осветление.  

Дейностите ще бъдат на открито и закрито в зависимост от естеството им. Ще ползваме колела, 

канута, въжени елементи.  

 

Необходимо е да се подготвите с подходящи дрехи – топли за вечерите и удобни за топлото 

време през деня. Вечерите обичайно са хладни, предполага се и обличането на яке (през нощта 

температурата може да падне до 3–5 градуса), през деня е топло.  



 

 

Списък екипировка 

 Челник; 

 Репелент; 

 дъждобран/водоустойчиво яке; 

 Топли дрехи – чорапи, пуловер, зимна шапка, яке; 

 Удобни обувки за дейностите на открито + сандали; 

 Малка раница 20 литра; 

 Шапка за слънце; 

 Слънцезащитен крем, слънчеви очила; 

 Неща за лична хигиена. 

 

Чатъма е далеч от населено място, затова всеки трябва да си вземе специфичните за него неща.  

 


