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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
Месец Юни 2010 година 

 
 

ВТОРО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В 
ИТАЛИАНСКАТА ОБЩИНА 
ФЕРРАРА от 7 до 10 юни по 
изпълнението  на проект “Между 
приятели и добри съседи”. 

 
 

 В посещението се включиха 
15 представители на общинските и 
кметски ръководства от българските 

общини- партньори по проекта- Враца, Мизия, Мездра и Козлодуй, 
експерти от областта на туризма и  на частния бизнес. Учебното 
посещение в италианската община Феррара, провинция Емилия- 
Романя , която от 1995 година е под егидата на ЮНЕСКО за световно 
културно наследство включваше работен семинар с участие на 
представители на Провинциалния консорциум за обучение Феррара- 
лектори на семинарите в българските общини- партньори Мездра, 
Мизия и Козлодуй, заместник-областния управител на Феррара, зам. 
кметът на общината, както и представителите на туристическия бизнес 
и неправителствени организации, работещи в областта на туризма. По 
време на работната среща бяха споделени опита и добрите практики, 
които италианските асоциации прилагат в съвместната работа с 
областното и общинско ръководства за развитието на фестивален 
туризъм в област Феррара за привличане на туристи. Дискутираха се 
нови идеи и възможности за развитие на алтернативен туризъм в 
българските общини. Предстои финализиране на проекта в средата на 
месец август. 

 
 

 
 На Еньовден подредиха изложба в 
Природозащитен център „Натура” 
 
 
В рамките на инициативата по случай 24 
юни – Еньов ден бе открита изложба 
„Билките в Природен парк „Врачански 
Балкан”. Изложбата включваше 11 
постера, представящи обичаите и 
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ритуалите, които се извършват на Еньов ден, както билките и тяхното 
приложение в медицината и козметиката.Особено интересни се 
оказаха 12 изрисувани камъка с билки от Врачанския балкан, 
изработени от Теменужка Иванова. Изложбата бе подготвена и 
изработена от ученици от 10 и 11 клас на ПМГ „акад. Иван Ценов” 
Враца с ръководител Жулиета Босилкова. След официалното 
откриване беше организирана викторина за разпознаване на билки с 
награди осигурени от Природозащитен център „Натура”. Всички гости 
бяха почерпени с ароматен билков чай и хубаво настроение. 
 
 
 
 

 

 Клуб "Зелено Бъдеще" - "Платнените 
чанти - модерни и полезни" 

Под това лого по случай 5 юни - 
Световния ден за опазване на околната 
среда, ученици от доброволчески клуб 
"Зелено Бъдеще" към Дирекция на 
Природен парк "Врачански балкан" 

изработиха и украсиха 20 платнени торбички. Инициативата имаше за 
цел да популяризира използването на чанти за многократна употреба 
като начин на съвременно мислене и загриженост за опазването на 
природата.  Част от изработените платнени торбички ще бъдат 
подарени на Центъра за влажни зони "Драгоманско блато", който 
доброволците ще посетят следващия уикенд. 
 
 
 

 Световен ден на Околната 
среда бе отбелязан с 
хепънинг в Градската 

концертна зала 

Световният ден на околната среда- 
4-ти юни бе отбелязан с 
общоградски хепънинг в Градската 
концертна зала. Събитието бе  по 
инициатива на РИОСВ – Враца и 
ДПП “Врачански Балкан” и се 
проведе под патронажа на 

областната управителка на област Враца г-жа Пепа 
Владимирова. Активно се включиха ученици от врачанските 
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екоклубове на шест  училища. По време на инициативата бе показана 
изложба от най-добрите снимки от фото-сафарито на “Божия мост”, 
пана и произведения на приложното изкуство, модно ревю на дрехи и 
аксесоари, изработени от екологични и отпадъчни материали. 

Георги Антонов от Природозащитен център "Натура" проведе забавна 
викторина от 15 въпроса, свързани с опазването на околната среда, 
отпадъците и природните ресурси, в която активно участие и познания 
показаха ученици   СОУ “Христо Ботев”, СОУ “Отец Паисий”, ПМГ 
“Академик Иван Ценов”, ЕГ “Йоан Екзарх”, ПГТР и ОУ “Васил Левски”. 

Освен със своите знания учениците демонстрираха своето отношение 
към природата и нейното опазване с представянето на тематични 
сценки, танци и песни. 

 

 

 

 Ботаници  от ЕВРОПА  посетиха 
ПП "Врачански Балкан" 

46 ботаници от пет държави 
(Унгария, Румъния, Холандия, 
Германия и Словакия) посетиха 
Природен парк "Врачански Балкан" 
в периода 24-26 юни 2010 г. В 
рамките на визитата учени, 
специалисти и любители посетиха 

Природозащитен център "Натура" и направиха теренни обиколки в 
местностите около х.Пършевица, комплекс Горски Дом и хижа 
„Леденика”. Посещението бе организирано от международната 
организация МЕТА със съдействието на института по Ботаника към 
БАН и имаше за цел да се направи сравнение на различни растителни 
съобщества в Северна България и от Панонската област (Унгария). 

 

 ДПП "Врачански 
Балкан"посрещна немска 

делегация 

Представители на Немската 
федерална екологична фондация, 
Университета в Люнебург и 
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Франкфуртското зоологическо дружество посетиха Дирекция на 
Природен парк "Врачански Балкан". Целта на визитата бе мониторинг 
на изпълнението на проект “Възстановяване на белоглавия лешояд 
като гнездящ вид във Врачанска планина” и на проект "Създаване на 
трансгранични доброволчески клубове в ДПП "Врачански балкан" и 
Национален парк "Буила Вантурарица", Румъния".  Двата проекта, 
които се изпълняват на територията на парка  се финансират от 
Немската федерална екологична фондация. По време на посещението 
гостите разгледаха Природозащитен център "Натура" и се срещнаха с 
доброволци от еко- клуб "Зелено Бъдеще", с които дискутираха 
екологичните проблеми в региона, както и  мотивацията на младите 
хора да се включват активно в природозащитни дейности. Дискусията 
се проведе на английски и немски език със съдействието на г-жа 
Босилкова, преподавател по немски език в Природо-математическа 
гимназия Враца. 

 

 

 

 

Увеселителен парк „Приказката” се 
радва на много посетители 

Увеселителният парк „Приказката” 
посрещна седмокласници  от градовете 
Белоградчик и Тервел, малките 
посетители от детските градини от 
Мизия и Софрониево., както и 40 
туристи от хотел „Липите” от село 

Типченица.Осем семейства, отседнали в къщите за гости в региона се 
възползваха от атракциите, предоставени от парка и се  забавляваха 
на воля. 

 
 

ПОНИ- новата атракция на Увеселителен 
парк „Приказката” 

За нуждите на дейностите в Парка беше 
закупено малко конче за езда – ПОНИ, което е 
новата атракция на парка и радва малките 
любители на „Конната езда”. 


