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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец ОКТОМВРИ 2011 година  
 
 

 
 
 

ГОРСКИЯТ ДОМ СТАВА „НОЕВ КОВЧЕГ” 
 
 
 

 

 

Известната почивна база „Горски дом” във Врачанския балкан се 
превръща в съвременен „Ноев ковчег”, който досущ като библейския ще 
спасява от изчезване редки видове от флората и фауната. Проектът се 
финансира по оперативна програма „Околна среда” и се изпълнява от 
Природен парк „Врачански Балкан.  

Еколозите от природния парк „Врачански балкан” представиха пред 
журналисти проекта за превръщане на Горския дом в многофункционален 
център за ключови консервационни дейности. Проектът предвижда 
създаване на  материално-техническа база за съхраняване на семена и 
размножителен материал и опазване на популациите на застрашени от 
изчезване животни и растения в планината. Проектът е на стойност 500 
хиляди лева и ще продължи 36 месеца. Резултатът ще бъде възстановяване 
на 5 значими местообитания на общо 20 застрашени биологични видове . 

 
 

 

 

 

Куртпашовата къща – отворена за 
посетители 
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В началото на следващата година историческата Куртпашовата кула  
ще бъде отворена за посетители.  Документацията - архитектурно заснемане 
и проект за електрическо захранване е представена в Министерството на 
културата.  

На първите два етажа в кулата ще бъдат разположени щандове за сувенири, 
рекламни материали от Враца и региона и реплики на тракийски съкровища. 
На последния етаж ще могат да се видят експонати, които пресъздават 
различни исторически епохи: облекла и оръжия от древността, от римско 
време и от Средновековието.  

Куртпашовата кула ще приема туристи с работното време на Регионалния 
исторически музей във Враца. 

 
 
 
 
 

 
 
„ПРО-АКТИВНИ В ЖЕСТА’’ ПО ПРОГРАМА 
„МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ’’ ВЪВ 
ВРАЧАНСКИЯ БАЛКАН 
 
 
 
 
 
 
 

Под мотото „Про-активни в жеста” 40 доброволци от Софийския 
университет и УНСС организираха разнообразни „работни ателиета” за деца, 
лишени от родителски грижи от дом „ проф. Асен Златаров” във Враца. 
Заедно с представители на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” 
участниците почистиха  коритото на река Лева и района около беседката на 
прохода Вратцата. С дружни усилия бяха събрани 15 чувала с отпадъци. 
Участниците в ателието посетиха Наследствената пътека „Антична и 
Средновековна Вратица” и се състезаваха в различни игри на открито. 
Работното ателие „Шарени ръце” боядиса оградата на дома в разноцветни 
ярки цветове и я декорира с рисунки. Катерушките в двора и столовата на 
дома също бяха пребоядисани. Децата от Арт-мим – театъра подготвиха 
представление и научиха азбуката на глухонемите. В акцията участваха и 
студенти със слухови увреждания, които активно се включиха в работните 
ателиета.   
Денят завърши с представянето на работата на всяко ателие. Децата дружно 
обещаха да пазят новите придобивки и си пожелаха нова среща с 
доброволците.  
Инициативата бе организирана от младежите от сдружение “Ателие за 
социална работа” в рамките на проект „Про-активни в жеста”, финансирана 
по програма „Младежта в действие”. 
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 Международен обмен в 
Природен парк "Врачански 
Балкан" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

От 3-ти до 7-ми октомври 28 младежи от България, Полша, Гърция и 
Турция се включиха в международен обмен по проект „Традициите и 
обичаите – малко познатото наследство”, организиран от Сдружение 
„Отворено общуване”. Освен представяне на малко известни обичаи от всяка 
държава, младежите се включиха в редица доброволчески дейности. В 
рамките на престоя бяха събрани 25 чувала с отпадъци в отсечката между 
разклона за пещера Леденика и хижа Пършевица. Подобрен бе достъпът до 
две екопътеки – „Карст и Биоразнообразие” и „Планинарство за начинаещи”. 
По време на организирани работни ателиета младежите изработиха 
атрактивни концепции за обновяване на „Пътеката на приказките”. За 
туристическо–информационния център „Прилепа” бяха направени 
реалистични макети на прилепи от хартия, а чрез постер-колажите „Човек, 
Природа, Бъдеще” доброволците изразиха своите възгледи за бъдещото 
екологично равновесие между природата и човека. В рамките на обмена, 
експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” помогнаха за 
организирането на доброволческите акции и запознаха участниците с 
уникалното биологично и ландшафтно разнообразие на парка.Реализираният 
проект е уникален с включването на младежи със слухови увреждания, които 
взеха активно участие във всички дейности и общуваха със своите връстници 
от чужбина. Проектът се финансира от програма "Младежта в действие" на 
Европейската комисия, администрирана в България от Национален център 
"Европейски младежки програми и инициативи". 

 
 
 

 
 
Ден на отворените врати в 
Природните паркове 
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В Деня на отворените врати на природните паркове Природозащитен 
център "Натура" бе посетен от ученици от Езикова гимназия "Йоан Екзарх" 
Враца и приятели на Природен парк "Врачански Балкан". Поради 
неочаквания сняг предвидените инициативи за туристически преход и 
залесяване бяха отложени за по-късно. Младите ентусиасти имаха 
възможност да гледат филм за лешоядите в България и да научат за 
дейностите по опазването на тези видове птици на територията на парка. 
След прожекцията, учениците се включиха в организираната викторина с 
награди.  
В рамките на деня всеки гост можеше да се срещне и разговаря с експерти 
от парковата дирекция и да получи информационни материали за опазването 
на природата.  

 
 
 

 
 

 
 
 
Европейска нощ на прилепите във 
Враца 
 
 
 
 
 
 

 
С голям интерес премина отбелязването на Европейската нощ на 

прилепите във Враца, организирана за втора поредна година от Дирекция на 
Природен парк „Врачански Балкан”, Природозащитен център „Натура” и 
Национален природонаучен музей София.  
Над 70 любознателни възрастни и малчугани успяха да се докоснат до 
потайния живот на прилепите чрез специално изградените работни ателиета 
– „Прилепите в моето въображение” и „Екология и биология на прилепите". 
Тази година на събитието беше показана и уникална фотоизложба от 28 
професионални снимки, които заедно с обяснителни текстове разказват за 
интересни факти от живота на прилепите. 
В рамките на деня всеки посетител имаше възможност да се научи да прави 
оригами на прилеп, да си изработи прилепен медальон, да се снима като 
най-големия прилеп в света и да опита специалните прилепни курабийки.  
Денят продължи с презентацията „Прилепите в моя свят” и томбола с 
награди, осигурени от Националния природонаучен музей - София. Най-
важното което научиха децата е, че прилепите  не само не са страшни , а  са 
и много полезни за човека. Един прилеп изяжда насекоми с тегло 1/3 от 
неговото собствено тегло и играе важна роля за ограничаване на тяхната 
популация. Природен парк "Врачански Балкан" е един от най-богатите 
прилепни райони в България. Тук се срещат 22 вида прилепи от общо 33 
вида срещани в страната. Често обаче поради незнание или невнимание 
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човек застрашава живота на тези бозайници чрез изсичането на стари 
дървета или пръскайки с пестициди. 
 
 
 

 
 
 
Нов план за Природен парк 
„Врачански Балкан” 
 
 
 
 
 
 

 
Правителството прие План за управление на Природен парк "Врачански 
Балкан", чиято цел е опазване на биологичното разнообразие в района, 
развитието на екологичния туризъм, опознаване на рекреационните 
дадености и перспективите за развитие и ползване.  
На основата на анализ на състоянието на живата и неживата природа, 
планът определя главните цели на управление, функционалното зониране на 
територията на парка със съответни режими на опазване, както и 
приоритетните дейности и проекти, които трябва да бъдат изпълнени през 
следващите години. 
Основното предназначение на плана е да осигури запазване на карстовия 
район с живописни пейзажи, разнообразните геоморфоложки 
забележителности, изключителната пещерна фауна, множеството уникални 
растителни и животински видове и местообитания чрез съвременно 
управление на природния парк в съответствие с националните и 
международни изисквания. 
Разработването на плана е възложено от Изпълнителната агенция по горите 
на "Агролеспроект" ЕООД и е с десетгодишен период на изпълнение.  
 
 
 

 
 
 
 
 Доброволци маркираха над 30 
нерегламентирани сметища 
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Над 30 точки с нерeглaментирани сметища бяха заснети и маркирани 
след 4 часов веломаратон в покрайнините на  Враца. Участниците  се 
предвижваха както по асфалт, така и по земни пътища и сред гората, която 
се оказа любимо място за изхвърляне на боклуци. Най-големите 
замърсявания се оказаха строителни отпадъци. В рамките на деня бяха 
обходени 2 основни маршрута по пътя през Химко, село Паволче и 
врачанския язовир, а втория по посока гр. Криводол и Божия мост край село 
Лиляче. Проблемът със сметищата обаче е далеч не само естетически, тъй 
като изхвърлените отпадъци отравят както повърхностните и подземните 
води така и почвата. Малко известен е факта, че за образуване на 30 
сантиметров почвен слой са необходими от 1000 до 10 000 години!  
Събраните материали ще бъдат използвани за подготовка на инициативата 
за почистване на България през 2012 година, в рамките на световната 
кампания „Да почистим света за един ден” - Let's do it! World. 

 

 

 
 

Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт ДСХД 
 

Одобрил: инж. Маринела Петрова- Директор Дирекция „КСХД” 


