
ОТЧЕТ 
на Лайънс клуб – Смолян за периода 2018 - 2019 г. 

 

I. Проект: 

 Еко Зелена зона – зелено пространство в градски парк 
в гр. Златоград. 
 Рециклираща Зелена зона за непотребни батерии и 
миниелектроника – гр. Смолян и гр. Златоград. 
 
 
 
 
 
  

Дейност 1:  Еко Зелена зона – чрез тази дейност в градския парк 
бяха засадени и обгрижени 12 кедрови дръвчета. Дейностите се 
изпълниха изцяло от лайънс членовете на клуба. 
 
Дейност 2: Рециклираща Зелена Зона – поставиха се контейнери 
за изхвърляне на непотребни батерии и малки електронни 
устройства.  
 

 
 

Контейнери за непотребно оборудване и батерии 
 
 



 
В градовете липсваше място за изхвърляне на батерии и малки 
електронни устройства. С поставянето на контейнерите се 
демонстрира пример за решаване на  един важен проблем.  
Дейностите продължиха с организиране на лайънс акция за 
организирано събиране и предаване за рециклиране на  излязла 
от употреба електронна техника – монитори, компютри, ТВ и др. 
устройства.   
 
Организатори: Лайънс клуб - Смолян  
Отработени часове от лайънс членовете -  66  
 

• Сформираната Еко  зона е посетена от над 900  души.  
• Рециклиращата Зелена зона е събрала 8 контейнера с 

непотребни батерии и малки електронни устройства.  
 
 

II. Извършени профилактични медицински прегледи в 
Медицинския Лайънс център в гр. Смолян: 

 
Общо бяха прегледани 60 пациента от социалните домове в с. 
Фатово, с. Петково и с. Ровино, община Смолян и социално 
слаби и неосигурени граждани от гр. Смолян. 
От тях: 
- 30 пациента с диабет, диабетна полиневропатия и очни 
усложнения; 
- 12 пациента с епилепсия; 
- 10 пациента със съдови заболявания и деменция; 
- 8 пациента с други заболявания. 
 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ: 
 
1. Популяризиране на проекта в медиите – 220 евро. 
2. Закупуване на кедрови дръвчета и инструменти за 

засаждането и транспортирането им – 700 евро. 



3. Закупуване на контейнери и поставянето им – 450 евро. 
4. Транспорт на закупените материали и извозване на батериите 

и електронни устройства до пунктовете за рециклиране – 310 
евро. 

5. Заключителна пресконференция във връзка с проекта – 120 
евро. 

6. Други непредвидени разходи  - 200 евро. 

Общо – 2000 евро. 

 

Медицинските прегледи са доброволен труд на Лайънс клуб – 
Смолян. 
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