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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец НОЕМВРИ- ДЕКЕМВРИ  2014 година  

 

 

 

 

Природозащитен център "Натура" 

 на 6 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекцията на ПП”Врачански Балкан”, Община Враца и РИОСВ Враца организираха  
тържество по случай 6 години от създаването на Природозащитния център „Натура”, в 
което  се включиха деца от Еко клубовете от врачанските училища, техните ръководители 
и много гости. В програмата бяха застъпени различни интерактивни игри, забавления, 
награди, подаръци, теглене на късмети и торта-изненада. 
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Връчване на Годишни награди 2014 

 за опазване на биоразнообразието   

и природата на  
ДПП "Врачански Балкан" 

 
 

 

 

 

 

На 12 декември в Природозащитен 
център "Натура" се състоя церемония по връчване на Годишни награди 2014 за опазване 
на биоразнообразието и природата на ДПП "Врачански Балкан". 

Годишните награди са включени като дейност в проект "Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на ПП "Врачански Балкан", финансиран от ОП "Околна среда 
2007 - 2013 г.". 

Целта на дейността е да се популяризира отговорното поведение и да се стимулира 
инициативността на обществеността по отношение на опазването на околната среда. 
Цялостната организация и провеждането на събитието беше подчинено на идеята, че с 
връчването на годишните награди ще бъдат признати усилията на тези организации, 
институции и личности, които са особено съпричастни към екологичната тема и с 
дейността си допринасят за опазването на природата и биоразнообразието на територията 
на ПП "Врачански Балкан". 

Награди бяха връчени в различни категории на неправителствени организации, 
бизнес организации, местна власт, активни природозащитници и фенове, верни приятели и 
активни участници в съвместни мероприятия и дългогодишно сътрудничество.  

След проведена анкета в медиите, "Врачански балкан" присъди своята Награда за 
значимо събитие, свързано с опазването на биоразнообразието и природата в ПП 
"Врачански Балкан" на Община Враца за Petzl roctrip. Мероприятието бе част от проект 
"Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП "Врачански Балкан", 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от 
държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 
2007- 2013 г.” 
 

 

 

 

 

 

 

Седмица за намаляване на отпадъците 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Община Враца, Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ към 
Изпълнителна агенция по горите  и клуба по екология „Таралежите” към Природо-
математическа гимназия - Враца отбелязаха с редица мероприятия Европейската седмица 
за намаляване на отпадъците от 16 до 24 ноември 2014 г. 

"Да вдъхнем живот на старите вещи"- под този надслов в Природозащитен център 
„Натура“ отвори еко работилница. В арт- ателието се включиха активно млади еколози от 
Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“. Подредена бе и тематична 
постерна изложба. 

На следващият ден, учениците разгледаха Регионалното депо за твърди и битови 
отпадъци на град Враца и град Мездра. Производственият директор на "Екобулсорт" Тодор 
Додов и инж. Начко Найденов запознаха единадесетокласниците с дейността на депото, 
работещата сепарираща инсталация и 
рекултивираното сметище.  

Идеята на Европейската седмица за 
намаляване на отпадъците е да популяризира 
концепцията за предотвратяване на 
генерирането на отпадъци през цялата една 
седмица, чрез координиране на дейности на 
територията на цяла Европа и извън нея, 
осъществени от различни участници 
(публични институции или местни власти, 
асоциации и НПО и европейски мрежи, 
бизнеса и други), насочени към различни 
целеви аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 
ДПП "Врачански Балкан" откри интегрирана 
система за наблюдение, опазване и охрана 
на животински и растителни видове на 

територията на парка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 18 ноември 2014 г. Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ към 
Изпълнителна агенция по горите на официална церемония откри трите автоматични 
наблюдателни станции в местността „Замбина могила“, които са част от „Интегрирана 
система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на 
територията на парка”. 
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Всяка една от станциите ще анализира непрекъснато 360 градусова зона. По този 
начин ще се извършва ранно откриване и оповестяване на зараждащи се пожари, точните 
координати на огнището, като същевременно ще се даде възможност да се следи 
операцията по гасенето на огнената стихия. С Интегрираната система ще бъдат 
извършвани наблюдения на развитието и динамиката на популациите на защитените 
видове птици и животни, фитосанитарното състояние на горските екосистеми и 
материално - техническата база. 

Изграждането на Интегрираната комуникационна система се реализира от фирма 
„Телелинк“ ЕАД и е на стойност 815 124,14 лв. без ДДС. Системата е част от изпълнението 
на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, 
по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие”.  Проектът е на стойност 4 533 937,85 
лева, от които 85 % е финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % е 
от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 
2007 – 2013 г.” Основните цели на проекта са поддържащи и възстановителни дейности в 
гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, 
интерпретация и образователни програми и Планиране и оптимизация на управлението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар за обучители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Природозащитен център „Натура“ се проведе работен семинар за обучители по 
проект „Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани чрез гражданско 
образование“ на Фондация Екоцентрик. 

Участниците упражняваха методите на активно учене и възможностите за 
изграждане на отговорни граждани чрез формалното и неформалното образование.  

Съдържанието на семинара е ориентирано към връзката между демокрацията и 
устойчивото развитие в контекста на образованието. Разгледаха се теориите на 
демократичното, на гражданското образование и на образованието за устойчивото 
развитие. По време на мероприятието организаторите представиха и демонстрираха 
„Методическа кутия с 96 методи и техники за провеждане на образователни дейности”, 
която дава примери за дейности, развиващи граждански, личностни и практически умения 
у обучаемите (т.нар.“умения за бъдещето“). 
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Залесяване със средства, събрани на 
благотворителната Изложба – търг 
“Купи картина, спаси природата” 

 

 

 

 
  

 

 

Успешно завърши залесяването със средства, събрани на благотворителната 
изложба – търг “Купи картина, спаси природата”. Изложбата бе проведена на 5 юни 2014 г. 
по повод Деня на околната среда и бе организирана от РИОСВ – Враца, Клуб “Приятели на 
ПП “Врачански Балкан” и ДПП “Врачански Балкан”. Събрани бяха средства в размер на 1 
290 лв. за закупуване на залесителен материал. Издадени бяха удостоверения за дарения. 

Средствата се реализираха в закупуването и засаждането на туи, японски 
чашкодрян, чинари, брези, липи, дъбове, явори, рози, 
цъфтящи храсти, алпийска растителност и др. 

В периода 27.10.2014 до 07.11.2014г. бяха 
залесени училищните дворове на ЕГ “Йоан Екзарх”, СУ 
“Св. Кл. Охридски”, ОУ “Васил Левски”, ПГТР, ПГ 
„Димитраки Хаджитошин“, СОУ „Христо Ботев“, СОУ 
„Отец Паисий“ и ЦДГ “Българче”, както и къмпинг 
„Кариерата“, над село Згориград и общински терен в ж.к. 
Дъбника, бл. 41/43, до Оряховско шосе. 

В залесяването взеха участие деца, ученици и 
учители от посочените детски и учебни заведения, 
ученици от ПМГ “Акад. Иван Ценов”, гр. Враца, експерти 
и служители от РИОСВ – Враца, ДПП “Врачански 
Балкан” и Природозащитен център “Натура”, Клуб 
“Приятели на ПП “Врачански балкан” и Горско 

стопанство – Враца. 
 

 

 

 

 

 


