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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
Месец Юли 2010 година 

 
 

 
 Природозащитен център „Натура” 

спаси  белоопашат мишелов 

 В Ловно-рибарско дружество - Враца 
постъпва сигнал от Митко Иванов - ловец от 
село Паволче за бедстваща хищна птица в 
района на помпената станция на селото. 
Ловецът наблюдава птицата два дни около 
къщата си и подава сигнал до ЛРД Враца. 
Експерти от Дирекция на Природен парк 
"Врачански Балкан" посещават посоченото 
място и установяват, че птицата е млад 
белоопашат мишелов, която не е в състояне да 

оцелее сама. Мишеловът се оказва без видими наранявания и счупвания, но в изтощено 
състояние и не може да се храни сам.Спасена птицата е предоставена на РИОСВ Враца 
откъдето ще бъде транспортирана в Спасителния център за диви животни - Стара 
Загора. 

 

 

 Заключителна среща по проект 
“Между приятели и добри съседи” 
проведе община Враца в 
заседателната зала на хотел 
„Чайка” 
 

Съгласно утвърден график от МРРБ, 
на 10.08.2010 г. Община Враца приключва  
изпълнението на договор BG161PO001/4.2-
01/2008/039 за реализирането на проект 
“Между приятели и добри съседи”. 

Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: 
„Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” и се 
финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на 
Република България. Продължителността на проекта бе 16 месеца. 

В изпълнение на основната цел на проекта : развитие на устойчив туризъм в 
област Враца чрез междурегионално сътрудничество и прилагане на най-добри 
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европейски практики ,популяризирахме региона и създадохме предпоставки за 
превръщането му  в атрактивна дестинация. 

Увеличените приходи от туризма и целанасочения туристически маркетинг ще 
стимулират инвестициите и ще увеличат работните места.   

Съвместните дейности , които осъществихме с италианските партньори от 
Провинциален консорциум за обучение Феррара и Община Мел ,с  Общините Козлодуй 
Мизия и Мездра доведе до подобряване на туристическия маркетинг и регионален 
имидж. 

Намерени   бяха нови  подходи    чрез прилагане  на бенчмаркинг при 
разработване и изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в област 
Враца. 

 Реализирането на приоритетите в Стратегията предполага дългосрочен период 
на действие , в който ще участват  всички заинтересовани целеви групи  за  изпълнени 
на поставените в нея цели. 

Популяризирането на регионалната политика  и туристическите ресурси  в 
областта чрез изработените и разпространени информационни и  рекламни материали   
дават възможност за мултиплициране на реализирания проект “Между приятели и 
добри съседи”   в други проекти за разработване на туристически  атракции и 
изграждане на капацитет за бъдещо планиране и маркетинг на туристическа дестинация 
с помощта на европейско знание и добри практики. 

 
 
 

 

 Доброволци от клуб "Зелено 
Бъдеще" маркират маршрут 

 

 

 

Доброволчески клуб "Зелено Бъдеще", към 
Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" стартира инициатива по опресняване 
на маркировките на туристическите маршрути на територията на парка. На 6 юли 2010 
младежите преминаха и маркираха с червена боя туристически маршрут N 6, който 
преминава през гр. Враца, водопада Скакля и стига до  хижа Околчица. Освен 
туристическа маркировка, доброволците поставиха указателни табели и почистиха 
пътеката. Целта на инициативата е да се  улесни достъпа и движението на туристите 
посещаващи парка и да се осигури техния приятен и безопасен престой във 
Врачанската планина. 
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Вандалска проява пред 
Природозащитен център 

Натура 

 

 

  

 

 

В нощта на 8 юли неизвестни вандали  извадили насадените петунии пред 
Природозащитен център "Натура". През това лято координаторите на центъра решиха 
да облагородят градинката пред центъра с цветя, декоративни храсти и дървета. 
Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан” предвижда и изграждането на 
чешмичка пред центъра, за да направи мястото естетически красиво и привлекателно за 
всички гости и туристи, посетили Враца. 

 

 Проведен обучителен курс в 
Многофункционален център 

„Натура” 

 

 

 

Партньорите по проекта на Клуб 
„Приятели на Природен парк „Врачански балкан”, наречен „Малки моми пръстен 
топат” проведоха обучителен курс в Природозащитен център „Натура”. Проектът се 
финансира от ФРГИ и фондация „ Америка за България” по програмата „Живо 
наследство 2010. Учители и родители от ЦДГ „Българче”, танцьори от формация 
„Магнифика” и клуб за хора „Черга” ентусиазирано проучват две обредни практики- 
българския обичай „Бръшленкьо” и ромския ритуал „Пеене на пръстени на Едерлези”. 
Участниците в обучението обобщиха събраната теренна информация от селата 
Паволче, Челопек, Люти дол и квартал Кулата. С помощта на ст.н. стр. д-р Йорданка 
Манкова събраната информация се систематизира и описва, за да може да бъде 
популяризирана и използвана от учителите в образователния процес. Теренните 
проучвания ще продължат в с. Зверино и гр. Вършец. Информацията от тях ще бъде 
интерпретирана в крайният продукт на проекта- концептуален танцов 
пърформанс,/performance/, обединяващ музика, визия и хореография в една обща идея- 
да одухотвори познати образи от фолклора.  
„Проектните ни дейности целят да постигнем синергичен ефект от обединените усилия 
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на амбициозните партньори. С помощта на образоването на младите хора искаме да 
допринесем за осмисляне, оценка и защита на оживеното наследство.”- обобщи 
ръководителя на проекта Калина Дуранкева . 

 

 Нови пещерняци към Спелеоклуб 
"Стрешеро" 

 

 

 

Председателят  на Спелеоклуб "Стрешеро"  
Пламен Йотов официално връчи сетрификати и значки на курсистите, успешно 
преминалите курса по "Пещерно дело". Курсът е с продължителност четири месеца и се 
организира всяка година за възрастни и ученици, които желаят да  открият  красотата и 
тайните на подземния свят. Освен техники за спускане с въже, курсистите научават 
полезна информация за пещерните обитатели, ориентиране по карта, картиране на 
пещера, техники за оцеляване в планината. В края обучението се провежда 
теоретически и практически изпит, който тази година се състоя на скалите край 
Карлуково. 

 

 

 Нови белоглави лешояди в ПП 
"Врачански Балкан" 

 

 

На 15 юни в Природен парк "Врачански 
Балкан" пристигнаха 8 белоглави 
лешояда, предоставени от Фондацията за 
опазване на лешоядите (Vulture 

Conservation Foundation) и зоологическата градина в Херес, в рамките на проект 
„Завръщане на лешоядите в България”, подкрепен от финансовия инструмент LIFE + на 
Европейската общност. Те бяха пуснати във специално изградената волиера над село 
Долно Озирово. Птиците са маркирани с крилометки с чип и пръстен, което да улесни 
тяхното бъдещо наблюдение в природата. Това е втората партида от белоглави лешояди 
на територията на парка и се очаква да бъдат освободени през пролетта на 2011 г.  
На събитието присъстваха Йован Андевски от Фондацията за опазване на лешоядите, 
Георги Стоянов от Дружество за защита на хищните птици, представители на „Зелени 
Балкани” и ДПП „Врачански Балкан” и кмета на с. Долно Озирово.  
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Белоглавите лешояди са най-големите птици на територията на Природен парк 
„Врачански Балкан” с размах на крилете до 2, 60 м и са и са известни като естествените 
санитари в природата. За съжаление тяхната популация е била напълно унищожена 
през 50-те години на миналия век в резултат на систематичното отравяне и директния 
отстрел. 

 

 Доброволци дискутират 
развитието на туризма в 

Природозащитен център Натура 

Доброволци от Корпуса на мира проведоха 
обучение пред свои бъдещи колеги на тема 
"Развитие на устойчив туризъм в България" 
в Природозащитен център „Натура”. 
Лектори на обучението бяха също 
доброволци от Корпуса, които вече от 
година работят и живеят в градовете Ловеч 

и Вършец и селата Ягодина и Селча. Те представиха информация за видовете 
алтернативен туризъм в България и потенциалните възможности за тяхното развитие и 
споделиха опит от своята работа до момента. Дискутираха се въпроси относно 
стимулирането на  местните хора и институции в развитието на устойчив туризъм и 
възможностите на доброволците  да окажат реална помощ. По време на обучението 
беше направена презентация от експерт на ДПП „Врачански Балкан” за възможностите 
за развитие на алтернативен туризъм на територията на парка и най-често срещаните 
проблеми. След официална церемония, предвидена в края на месеца, новите 
доброволци ще заминат по техните приемни институции, част от които са на 
територията на Област Враца и Северозападна България. 

 


