
ДП П „Витоша“

На 21 септември в класната стая на открито, из-
градена на територията на ПП „Витоша“ между 
селата Боснек и Чуйпетлово, за 11-а поредна го-

дина бе отбелязан Денят на европейското сътрудни-
чество. На него се акцентира върху ползите от реализи-
раните чрез трансгранично сътрудничество проекти.

Съорганизатор на събитието бе Съвместният се-
кретариат на Програмата за трансгранично сътруд-
ничество между България и Сърбия – Interreg – IPA 
CBC България – Сърбия към Министерството на ре-
гионалното развитие и благоустройството в България 
и Министерството на европейската интеграция на Ре-
публика Сърбия. 

Самата класна стая на открито е резултат от успеш-
ното реализиране на един такъв трансграничен про-
ект – „Екологичното образование на младите – мост 
към устойчивото развитие на трансграничния район“, 
реализиран през 2020 и 2021 г. от ДПП „Витоша“, сръб-
ската неправителствена организация „ПЛАНТ“ и Фон-
дация „Отворена врата“ – Перник, и съфинансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество между 
България и Сърбия – Interreg – IPA CBC България – 
Сърбия 2014 – 2020 година. Основната цел на проекта 
е да доближи децата и младите хора до природата и 
да променени възприятията и поведението им спрямо 
нея, а самата класната стая на открито е място за уро-
ци по екологично образование и игри, в които децата 
опознават биологичното разнообразие и защитените 
видове на планината Витоша, и конкретно – особено-
стите на карстовия район около с. Боснек, върху който 
е построена стаята. Макар че пандемията от COVID-19 
е попречила на деца от Сърбия да посетят мястото, в 

уроците на открито досега са се включили повече от 
500 малчугани от района на София и областта.

За да отбележат Деня на европейското сътрудни-
чество, в класната стая дойдоха Стоян Канатов – ръ-
ководител, Анелия Александрова – експерт „Връзки с 
обществеността“ на Съвместния секретариат – София, 
Мая Йованович и Милена Новчич – експерти „Упра-
вление на проекти“ от Съвместния секретариат – клон 
Ниш, Сърбия, Валентина Видович – началник на от-
дел в Министерството на европейската интеграция на 
Република Сърбия, представители на ДПП „Витоша“ 
– инж. Наталия Илиева – зам.-директор, д-р Никола 
Дойкин и Галя Хаджиева – гл. експерти, и Силвия 
Арангелова – гл. специалист, кметският наместник на 
селата Боснек и Чуйпетлово Йордан Янев и служители 
на администрацията, гости.

По време на събитието експертите по горска педа-
гогика Силвия Арангелова и д-р Никола Дойкин де-
монстрираха как протича един урок сред природата 
за децата.

Срещата завърши с награждаване на най-добрите 
фотографии, получени в рамките на фотоконкурса 
„Природа и биоразнообразие в трансграничния ра-
йон“. Той бе организиран от Съвместния секретариат 
на Програмата за трансгранично сътрудничество меж-
ду България и Сърбия – Interreg – IPA CBC България 
– Сърбия за отбелязване на Деня на европейското съ-
трудничество и Европейската година на младежта и в 
него участваха младежи от България и Сърбия.
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