
Име на проекта:
Планирано начало на проекта: Ноември 2014г.
Планиран край на проекта: Декември 2015г.

Дейност 1 Информационна среща за
стартиране на проекта

1. Подготовка и провеждане на среща в Годеч; 2.
Набиране на информация за дейност 2

ноември 2014г. Информирани минимум 20 експерти. Публикации и/или
отразявания в местни и/или национални медии.обсъдени
визуални елементи, изготвен проект на партньорска група.

Дейност 2 Анализ на ситуацията в община
Годеч по отношение на отдаване и ползване
на общински пасища, мери и ливади.

1. Проучване и анализ на планове за управление на
мери и пасища и изготвяне на анализ; 2.
Провеждане на 2 работни срещи в Годеч

декември 2014 -
март 2015

Изработен доклад с анализ на съществуващата общинска
нормативна рамка

Дейност 3 Създаване на партньорска група и
провеждане на регулярни срещи

Четири еднодневни срещи от 2 -ри до 14-ти месец декември 2014 -
ноември 2015

Действаща партньорска група с минимум 10 представители на
заинтересованите страни - местна администрация, земеделски
стопани, НПО, доброволци, Общинска служба по земеделие,
определяне на 50 дка за почистване и дати

Дейност 4 Създаване и поддържане на
интернет и фейсбук страница на СТЕП

Интернет и фейсбук страница  и подстраница за
доброволци

ноември  2014-
декември 2015

Създадени и действащи електронна страница и фейсбук профил
на СТЕП.

Дейност 5 Набиране на доброволци Избор на прибл. 20 доброволци декември 2014 -
април 2015

Създадена мрежа от доброволци и набрани минимум 20 младежи
доброволци.

Дейност 6 Обучение на целевите групи Едно еднодневно обучение през пети или шести
месец

април 2015г. Обучени минимум 40 доброволци и експерти от партньорската
група.

Дейност 7 Прочистване на обраслите с
нежелана растителност пасища

Две двудневни акции през седми, осми или девети
месец, закупуване на материали

май, юни или юли
2015г.

Почистени 50 дка захрастевени общински мери и пасища с висока
природна стойност.

Дейност 8 Заключителна кръгла маса за
представяне на разработените препоръки

Еднодневна  среща през 13 или 14-ти месец ноември2015г. Проведена кръгла маса с участие на минимум 40 участници за
разпространение на резултатите на местно и национално ниво и
създадени 200 дипляни за представяне резултатите от проекта.

Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата

План за изпълнение на проекта

Дейност Описание Резултат/ Продукт
Период на

изпълнение


