
ФОНДАЦИЯ “ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”

 “Библиотеката – активен участник в обществения живот”
СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  
“ГЕОРГИ ТОДОРОВ - 1885”, БЕЛИЦА

град Белица, 2780
ул. “Владимир Поптомов” 95
07444/22-27

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник-Петък: 8.00-17.00ч.

http://fenomen.belitsa.com
част от http://library.belitsa.com

ПАРТНЬОР:
СУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр.Белица; 07444/92-26

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  
“ГЕОРГИ ТОДОРОВ - 1885”
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Този проект се реализира с подкрепата на Фондация 
“Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс 
“Библиотеката – активен участник в обществения живот”, 
в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с 
Министерство на културата.

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА- 
АЗ УЧАСТВАМ”



ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА НА БЕЛИЦА

ЗАСТРАШЕНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЕЛИЦА

НЕКА ДА ЗАПАЗИМ БЕЛИЦА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА

ЗАСТРАШЕНИТЕ ЖИВОТНИ В БЕЛИЦА

Спазвайте четирите основни принципа при 
опазване на природата 

   - РЕЦИКЛИРАНЕ     
   - ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ
   - НАМАЛЯВАНЕ
   - ОТКАЗ 

   - Изключвайте осветлението, когато нямате нужда от 
него.
    - Дарете старите дрехи и играчки на хора в нужда – 
така те ще бъдат в полза на някого, вместо да отидат на 
боклука.
    - Изхвърляйте батериите в специално поставените 
контейнери за излезли от употреба батерии, мобилни 
телефони и аксесоари.

ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА  
БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА  

   - Не замърсявайте – не изхвърляйте нищо извън 
кофите за боклук. Ако видите, че някой замърсява – 
направете забележка. 
   - Движете се – ходете, карайте колело.
   - Ограничете найлоновите торбички при пазаруване. 
Използвайте хартиени.
   - Събирайте разделно хартията, стъклото, пластмасата 
и металите.
   - Опитайте се да рециклирате и да поправяте.   
   - Използвайте рециклирани материали.
   - Не купувайте повече, отколкото имате нужда.
   - Грижете се за растенията и животните.
   - Засаждайте дървета и цветя.
   - Не късайте цветя и не режете дървета и храсти.
   - Пазете водата чиста

Рилска иглика

Балканско шапиче

Кафява мечка

Белогуш дрозд

Дива коза

Глухар 

Златка 

Сокерица

Усойница

Жълтоклюна гарга

Живороден гущер

Балканска чучулига

Алпийски тритон

Лещарка

Местенски дъб

Балкански зановец

Жълтеникаво шапиче

Черногорско прозорче

Тревиста върба

Субалпийска върба

Боровинки

Жълта тинтява

Петниста тинтява

Бяла мура

Зелена елша

Черен емпетрум


