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ПРОГРАМА ЗА ЛЕТЕН ЛАГЕР 

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО 

3 – 5 юли 2010г. 

Витата стена – Узана 

 

 

Това е пилотен тридневен палатков лагер. Броят на участниците в него се предвижда да 

бъде 15 младежи между 14-16 години. Програмата на лагера включва обучителни модули, 

пешеходни преходи, творчески ателиета, участие в презентирането на театрален пърформанс и 

разбира се много игри на открито, вечери край огъня и добро настроение. Всички разходи по 

настаняването, храната и пътят на участниците в лагера са за сметка на организаторите. Високо 

квалифицирани инструктори и лектори ще се грижат за осигуряването на комфорт и удобство на 

младите хора по време на техния престой в с. Здравковец (Витата стена) и в местността Узана. 



 

Разположена в западните части на карстовото плато Стражата, Витата стена 

удивлява с изумителни пейзажи и многообразие от живи форми. Могъщата каменна гръд 

на платото внезапно изниква над полегатите склонове, покрити с ниви, пасища и гори, 

извисява се над 700 м, за да се спусне плавно на север към Дунавската равнина. 

Преобладаващи тук са дъбовите гори, местообитания с висока природозащитна 

стойност поради високото си видово разнообразие и редкостта на запазени 

представителни гори. Най-голяма площ заемат церово-горуновите, срещат се още гори 

от горун и обикновен габър, космат дъб, дъбово-габърови, смесени яворово-липови и 

букови.  

Към ръба на скалите и непосредствено над тях по дължината на Витата стена, сред 

разпокъсаните гори от келяв габър са накацали мозайки от пасища и храсталаци - 

коило, власатки, мъждрян, люляци. Тук намират дом и убежище голяма част от 

защитените видове – орхидеи, лечебни растения, птици и бозайници  

Със своите открити пространства, скали и гори, Витата стена е съхранен див свят, 

населен с многообразие от растения и животни. Характерни за тия места са над 1670 

вида висши растения, 22 вида земноводни и влечуги, 29 вида бозайници и 80 вида птици, 

сред които скален орел, белоопашат мишелов, малък ястреб, черен щъркел. 

“Стражата” е най-голямото карстово плато разположено между Севлиево, 

Дряново и Габрово. На северозапад то завършва с дъговидната “Вита стена” (702 м). От 

отвесния скален венец пред посетителите се разкрива живописен хоризонт във всички 

посоки и през всички годишни времена 

Още в древността е била оценена и от стратегическо гледище. В пещерите на скалния 

венец са намирали убежище първобитните хора и в тях са оставили фрагменти от 

съдове, костени и други предмети. Върху неплодородния гръб на скалата траките (VІ-V в. 

пр.н.е.) са изградили укрепление от ломени камъни, споявани с кален разтвор. По 

нареждане на римските императори през ІІ-ІV в. укрепеното тракийско селище се 

превръща в значителен опорен пункт за охрана на близкия път, идващ от Дунава. Римско-

византийската крепост на Витата стена просъществувала и през ІV – VІ в. до идването на 

нашите прадеди – славяни и прабългари, за да оживее като феодално-болярско 

средище през Втората българска държава ХІІ – ХІV в. 



За да се опазят природните местообитания и дивата флора и фауна, през 2007 г. 

районът на скалния венец „Витата стена” с обща площ близо 2 630 ха е обявен за 

Защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

ДЕТАЙЛНА ПРОГРАМА 

3 юли 2010г. 

дейност начален час описание, бележки 

Тръгване от автогарата в 
Габрово 

 

9 часа добре е да не се носи много багаж – само най-
необходимото (на учасниците ще бъдат направени 
допълнителни инструкции в тази посока) 

Пристигане в с. Яворец – 
Вековното дърво 

9.30 часа кратка информация за месност „Витата стена”, 
Натура 2000 зона, Община Габрово и запознаване 
с биологичното разнообразие в района, лека 
закуска 

Преход до с. Здравковец 
(около 7 км.), модул 
„Биологично разнообразие” 

10.30 часа по време на прехода ще има няколко спирки за 
почивка и запознаване със защитените видове в 
района 

Пристигане в с. Здравковец, 
настаняване 

13 часа палатките ще бъдат предварително подготвени 

Обяд 13.30 часа  

Лично време  14.30 часа запознаване с обстановката в лагера 

Модул „Енергийна 
ефективност” 

15.00 часа демонстриране на ефективността на възобновяеми 
енергийни източници  

Разходка до езерото Беляковец 16.00 часа интерпретативни игри, лека закуска 

Творчески ателиета 18 часа мястото на провеждане на творческите ателиета 
ще е на територията на лагера, предвиждаме 
работа с глина и рисуване на глинени съдове или 
работа с природни материали (по избор) 

Вечеря 20.30 часа  

Лично време 21 часа подготовка на лагерния огън 

Театрално-музикален 
пърформанс „Селото, което 
изчезна за една нощ” 

21.30 часа първофмансът пресъздава легендата за 
възникването на селата около Витата стена, като 
спектакълът съчетава поетичен стих, театър, 
аудиовизия, работа с дърво, хартия, керамика и 
други естествени материали. В основата на 
реализацията е екип от русенски творци. 



Лагерен огън 22 часа лагерен огън 

 

 Казват, че “Домът е там, където е 

сърцето”. Сърцето на много хора – 

българи и чужденци - принадлежи на 

една мечта, през лятото огряна жарко, а 

през зимата потънала в пухкав бял сняг – 

Узана - сърцето на Балкана. Не можеш 

да посетиш тази уникална местност и да 

не останеш очарован от нея, да не я 

заобичаш. В своята прегръдка планината 

е съхранила това необикновено място, 

където можете пълноценно да се 

заредите със сила и с часове да се 

любувате на нейното величие и красота. 

Далеч от шума и суетата тук ще 

намерите щедро изобилие от багри, 

спокойствие и мир, ще зарадвате 

сърцето си с мелодията на птичите 

песни, с горския дъх и шепота на диви 

треви… 

Разположена на билото във високия и суров Централен Балкан, на 22 км. южно от град 

Габрово, тази приказна старопланинска поляна е събрала в себе си най-ценните 

богатства на земята ни – уникално биоразнообразие, богато историческо минало, 

запазена природа, интересни ландшафти, мек климат и спиращи дъха природни гледки. 

Тук е намира Географският център на България. Местността е популярна с множеството 

възможности, които предлага за летен отдих и излети през почивните дни, съчетани с 

разходки, събиране на гъби, горски плодове и лековити билки. Поляната е обгърната от 

вековни букови гори, прорязани от множество еко пътеки и стари друмища, изпълнени с 

пещери и чуден свят от растения и животни. 

4 юли 2010г. 

дейност начален час описание 

Ставане, лично време 8 часа  

Закуска 9 часа  

Тръгване за Узана 10 часа ще има осигурен автобус, който да извози групата 
до месност Узана, по време на пътуването  на 
младежите ще бъдат раздадени материали за 
Национален парк „Централен Балкан” 

Модул „Оцеляване в 
планината” 

11.30 часа на младежите ще им бъдат показани практически 
техники на оцеляване в планината от 
професионален спасител, както ще им бъде 
изнесена и беседа за туристическата маркировка и 



правилата за придвижване в планината 

Обяд 13.30 часа Може би обядът ще бъде в ресторанта на хотел 
„Импулс” 

Модул „Узана - В сърцето на 
Балкана и България” 

14.30 часа Разходка до Географския център на България по 
екопътека „Узана”, запознаване с флората и 
фауната на Национален парк „Централен Балкан” 
и на Природен парк „Българка” 

Инфоцентър „Узана” 17.30 часа лека закуска, разглеждане на Инфоцентъра и 
обобщение на наученото 

Отпътуване за Здравковец 18.30 часа  

Свободно време за разходка 
или игри 

19.30 часа  

Вечеря  20.30 часа  

Лагерен огън 21.30 часа Организирани игри, музика, танци 

 

5 юли 2010г. 

Ставане, лично време 8 часа  

Закуска  9 часа  

Модул „История и археология” 10 часа разходка до останките от Средновековна 
крепост Витата стена или разходка в 
покрайнините на селата Влайчевци и Живко, 
запознаване с исторически факти за района 

Обяд 13.30 часа Пикник в гората, интерпретативни игри 

Обратно към лагера 14.30 часа  

Обобщение на наученото и 
заключителна част 

 16.30 часа лека закуска 

Събиране и подреждане на 
палатковия лагер 

17.30 часа младежите ще трабва сами, с помощта на 
инструктори, да съберат палатковото 
оборудване 

Отпътуване за Габрово 19.00 часа  

 



Забележка: На терена в село Здравковец има изградени две бани и две тоалетни, оборудвани с проточни 
бойлери и слънчеви панели за топла вода, помещенията са новопостроени и комфортни.  Задължително е 
носенето на удобни обувки, топла дреха за вечерите край огъня, тоалетни принадлежности и кърпа за баня. 


