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Резюме  

Българска Фондация „Биоразнообразие“ (БФБ) в партньорство с Община Габрово (Общината) 

ще създаде Детска природна академия „Узана“ (Академията), в рамките на съществуващия 

общински Посетителски информационен център “Узана“ (ПИЦ) в едноименната местност.  

Академията ще дава възможност на посетителите – преди всичко деца между 7 и 12 години – 

да се срещнат с природата по интересен и увлекателен начин. Тя ще включва  разнообразни 

програми за занимания (интерпретация) с участието на обучени аниматори, специално 

обзаведени зали в сградата на ПИЦ и поредица от интерактивни модули в съседния горски 

участък. 

Създаването на Академията е дейност по проект „Да свържем опазването на природата с 
устойчивото развитие на селските райони” (2012-2016), финансиран от Българо-

швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на 

гражданското общество.  

След приключването на проекта изграденото ще остане собственост на Община Габрово, 

която ще поддържа и развива Академията (сградата, работните места и новосъздадените 

външни модули и вътрешна експозиция). Генерираните приходи от посещения и продажби 
ще бъдат в полза на Общината. 

 

1. Мисия 

Детската природна академия се създава, за да даде възможност на хората и преди всичко на 

децата на възраст между 7 – 12 години да се срещнат с природата и да я усетят по интересен 

и увлекателен начин, като това остави у тях трайни впечатления и разбуди интереса им към 
по-задълбочено запознаване, а чрез това и към оценяването и опазването й. Академията се 

основава на виждането, че чрез провокиране на активно участие, логическо мислене и 

креативност у децата, се оформя трайно положително и отговорно отношение към 

природата, което лесно се пресъздава в ежедневието и се споделя с околните. 

Академията е замислена така, че да бъде ценен и доказано успешен продукт в регионалното 
туристическо предлагане, който го профилира в посока устойчив туризъм и спомага за 

генерирането на повече приходи за местната общност. Идейният замисъл на Академията 

напълно съвпада с визията за развитие на Община Габрово – място с прекрасна и съхранена 

природа в географския център на България и символ на модерно образование. 

Академията е предназначена да послужи като модел за изграждането на сходни 

образователни центрове за природата и в други краища на страната.  

 

2. Цели 

а) Образователни цели 

Крайната образователна цел на Академията е възможно най-много посетители да развият 

природосъобразно мислене чрез знания и опит, като по този начин допринасят за опазването 
на природата. 

Конкретните образователните цели на Академията са:  

 да подтиква децата и възрастните да научат чрез забавление и игра повече за 
природата, че тя е силна, и в същото време крехка и чувствителна към промени, че е 

неограничено разнообразна и крие много тайни, че в нея нещата са взаимно свързани 

и зависещи едни от други, подвластни на вечен кръговрат; 

 чрез повече знание и провокиране на интерес да събужда у посетителите уважение 
към природата и да стимулира чувствителност към нейните проблеми; 

 да обяснява и онагледява защо е нужна защита в различните категории защитени 
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територии и природни обекти; 

 да допринася за изграждането на отговорно отношение и активно участие в процеса 
на опазване – чрез подобаващо поведение сред природата - почистване, устойчиво 

ползване на ресурсите й, чрез активна гражданска позиция при вземането на 
решения на местно и национално ниво, свързани с ползването на ресурси и 

изграждането на инфраструктура; 

 да учи и напомня, че природата е и среда за живот на човека и от нейното 
равновесие зависи неговото здраве и благоденствие в дългосрочен план; 

 усвоените знания и умения да послужат като модел за споделяне с приятели, в 
училище и в семейството, и да мултиплицират ефекта от обучението и извън нея; 

 с повишаване на познанието за природата да спомага за създаване на основни 
умения за оцеляване сред природата.  

 

б) Икономически цели 

Академията има следните икономически цели:  

 Да се развие в средносрочен план като обект, който допринася съществено за 
финансирането си (издръжка и развитие): 

o чрез приходи от продажби на входни билети, сувенири, местни продукти, 

стоки, свързани с наблюдение на природата, литература и др.,  

o чрез приходи от предоставяне на услуги – водачи-аниматори, 
интрепретативни програми, ползване на зала, техника и др., 

o и чрез привличане на външни средства (донорства, други проекти с 

външно финансиране, нефинансови партньорства и др.); 

 Да допринася съществено към увеличаване на приходите за други местни бизнеси – 
увеличени нощувки/гостувания в хотели и хижи в района на Узана, продажба на 

органични храни, сувенири. Основният принос към местното икономическо развитие 

е създаването на възможности за атрактивно и полезно провеждане 3-5 дневни 
образователни програми в Академията, които да осмислят традиционното 

провеждане на зелени училища/лагери и да привличат повече групи за 

продължително пребиваване в района; 

 Да създаде възможност за развитие на допълнителни туристически услуги, 
привличащи и повече индивидуални туристи (водачество, интерпретации, 

демонстрации, алтернативни форми на туризъм);  

 Да допринася за поддържане на целогодишна заетост за определен брой служители; 

 Да създава предпоставки за осигуряване на алтернативна заетост за млади хора от 
региона чрез въвличането им в предлагането на нетрадиционни туристически услуги. 

 

в) Регионални цели  

Сред регионалните цели на Академията са: 

 принос към осъществяване на визията на Общината, а именно, че Габрово 
традиционно е и ще бъде място с прекрасна и съхранена природа в географския 

център на България и символ на модерното българско образование;  

 подпомагане осъществяването на целта на Община Габрово от програмата за 

развитие на туризма – развитие и утвърждаване на община Габрово като 
конкурентна туристическа дестинация на националния и международния пазар; 

 популяризиране на региона сред посетителите от страната и чужбина, като в 
Академията намерят място регионални специфики от сферите на биоразнообразието, 

културата, традициите и историята; 
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 създаване на възможности за обучение, развлечение и повече време, прекарано след 
природата за децата на Община Габрово; 

 изграждането на подкрепа за защитените територии от националната и европейска 
екологична мрежа в близост до м. Узана сред местната общност (собственици и 

ползватели на бази, туристи, жители на Община Габрово с интерес към местността), 

като в Академията се демонстрират ползите от защитените територии и 
възможностите, които предоставят за развитието на региона. 

 

г) Социални цели 

 осигуряване на възможност за провеждане на пълноценни и ефективни програми на 
зелените училища, които са традиционна част от учебната програма на учениците. 

Към момента повечето такива мероприятия се провеждат чрез изнасяне на 
нормалните учебни занятия в хотелски бази сред относително запазена природа, но 

реално нямат връзка с образование за природата поради липса на разработена 

система и база, предоставящи съвременни интерпретативни модели за обучение. По 

този начин ще се даде принос към подобряване на образователната система в региона 

и в страната и възможност за използване на успешен модел и в други подобни 

центрове; 

 предоставяне на възможност за семейно прекарване на свободното време  –
забавление, игри за децата и спокойствие за техните родители – алтернатива на 

конвенционалните туристически услуги в района; 

 подпомагане достъпа на семейства чрез закупуване на семеен билет; 

 подпомагане достъпа на пенсионери и ученици чрез намален билет; 

 осигуряване възможност за посещения на чуждоезикови граждани, чрез подготовка 
на беседа на английски (и немски език); 

 стимулиране на добри междучовешки отношения по време на занятията и обученията 
– работа в екип, толерантност, позитивност, взаимопомощ, успешна комуникация и 

др.  

 

3. Целеви групи, посещения и очаквани посетители 

Основна целева група: деца между 7-12 г. 

Допълнителни целеви групи: по-малки деца (3-6 години), подрастващи (13-15 години), 

тийнейджъри, придружители и родители, организирани и индивидуални туристи и др.  

 

 Еднодневни посещения вътре и навън (най-вероятни/очаквани) –  

o организирани групи деца – ученически екскурзии от по-далечни райони или 
деца от Габрово (дошли без преспиване) –  

 посещение на открито с програма, водена с аниматор (основната 

беседа) 

 посещение на центъра и занятие – програма за закрито (при лошо 

време) 

 при достатъчно време – пешеходен/ни маршрут/и до Географския 

център, вр. Исполин и др.  

 допълнение – програма от сдружение „Хлебна къща” с демонстрация как 

се приготвя хляб 

o неорганизирани – индивидуални, семейни (без аниматор от Академията) – с 

помощта на карта на външната част и предизвикателство да преминат с нея 
през всички модули и да съберат/открият скрита загадка в модулите или около 
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тях, която да нанесат на картата и да получат отговор на загадката; посещение 

и на вътрешната експозиционна част; 

 посещения за организирани групи деца, пребиваващи на горско/зелено/ бяло 
училище или летен лагер – програми за 3 до 5 дневни занимания (ще бъдат 
разработени в обособена част от проекта за подготовка на интерпретативните 

програми за работа с деца. Ще включват по-задълбочено разглеждане на отделни теми 

под ръководството на водач-аниматор и с помощта на различни похвати – напр. 

предварително подготвени материали, интерпретативни модули, игри и практически 

занятия на открито и закрито, както и походи до различни точки в района, с изходен 

пункт Академията/Центърът – до връх Исполин, до Географския център и др.  

В края на обучението детето получава сертификат за „млад академик“ – ако е минал 

3-5 дневен курс/програма. 

 за почиващите извън зимния сезон туристи и семейства с/без деца – 
петдневна програма кога, къде, какво може да се посети в района - ще бъдат 

представени възможностите пешеходен образователен туризъм (2-3 примерни 

програми с маршрути – походи до вр. Исполин, географския център, преминаване по 

еко-пътеката на ДПП „Българка”), посещение на Академията (вътрешна и външна 
част) и списък на всички тематично свързани атракции в района (след съгласуване с 

партньорите) с работно време, телефони за контакти, интернет-страници – напр. 

Посетителски центрове на ДПП „Българка” (в Етъра, в Габрово), на ДНП „Централен 

Балкан”, еко-пътеки, атракционен парк „Незабравка”, музеи и др. 

 за любителите на интензивния пешеходен туризъм – малка карта (схема) с 
отбелязани дългите туристически маршрути с изходна/крайна точка 
Академията/Центърът.  

 

4. Общо описание на подхода 

В Академията се предлага образование и възпитание за природата по комплексен и различен 

начин от училищната форма на обучение. Тя е място на познание и преживяване, 

обогатяване на сетивността, стимулиране на мисловната и двигателната активност, 
провокиране на творчеството и креативността, запознаване с нови форми на общуване с 

околния свят – уединено или като член на социално обединение. Академията ще остави силна 

положителна емоция и ще създаде трайни спомени у посетителите от преживяното време в 

района, които да ги накарат да се върнат тук, за да се учат и обогатяват, да споделят 

наученото и да го използват в ежедневието си. 

Основната целева група са деца на възраст между 7 и 12 г. – най-възприемчивата възраст за 

(скрити) послания, които са дошли в района в група или със семейството си. За тях 

Академията предлага различни възможности за дължина на престоя – от няколко часа до 

няколко дни. По-дългите програми са предназначени преди всичко за провеждане на „зелени 

училища” – традиционно изнасяне на нормалните учебни занятия от класната стая в база за 

настаняване сред природата, практикувано от много училища в България.  

Предлаганото в Академията ще обогати учебната програма със знания за истинската 

същност за нещата в природата. Децата ще си тръгнат към дома не само отпочинали и 

налудували се на воля, но и наистина преминали през приятна и ненатоварваща форма на 

обучение, отнасяйки със себе си трайни знания и нови утвърдени нагласи за променено 

отношение към природата и околната среда.  

Децата ще посещават Академията заедно със своите училищни преподаватели или със своите 

семейства – родители, по-големи и по-малки братя и сестри. На възрастните ще се предлага 

възможност за откъсване от стреса на ежедневието и потапяне в една мъдра и непреходна 

реалност, съществуваща успоредно на бетонния, прашен и шумен свят от ежедневието. Тук 

те ще имат възможност да се включат в заниманията на децата си, да имат пълноценен 

отдих, нов поглед върху природните черти, да си припомнят забравени емоции. Напълно е 
възможно мнозина от тях, прекарващи живота си в техногенна среда, да получат тук и 

първични знания и впечатления за природата и нейните скрити тайни. По-малките имат 

възможност да бъдат сред природата, да се забавляват, да се движат свободно и играят, да 

поглъщат и възприемат по техния малко известен на възрастните начин.  
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За единичните посетители (семейства с деца или отделни туристи или случайно 

преминаващи или организирани групи) Академията ще предоставя възможност да избират 

сред различните модули за преминаване и различните програми за обучение в зависимост от 
собствените им нужди, интереси и време. 
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5. Елементи на Академията 

 

5.1. Интерпретативни програми 

 

Тематичните интерпретативни програми са основният методически инструмент  за 

провеждане на  занятия с групи деца, от обучени аниматори, с цел развитие на 
чувствителност към природата и представяне на информация за биоразнообразието по 

забавен начин, на разбираем и достъпен език.  

С помощта на интерпретативните програми се формулират точни и ясни послания, които се 

предават на посетителите  по запомнящ се начин, разнообразяват се начините и методите за 

представяне на информация за природата. Програмите дават насоки за  провеждане на 

специализирани игри и дейности, като при това посочват конкретни места, времеви 
периоди, животински и растителни видове, подходящи за провеждане на интерпретация. 

Освен знания за биоразнообразието, ще се включат теми и от други природни науки – 

география, физика, химия. По този начин ще се защити името Природна академия. 

Ще бъде използван опитът в интерпретация за природата, създаден от български 

неправителствени организации, дирекции на природни и национални паркове в последните 
години. 

Програмите включват: Обща част (тема, основно послание, резюме); Информационна част, 

Указания за аниматора (текст, игри, дейности); Необходима екипировка (помощни 

материали, нагледни пособия, инструменти). 

 

Примерни теми за интерпретативни програми 

 

 „ГОРАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” 

 „КРЪГОВРАТЪТ НА ВОДАТА” 

 „ПРИРОДАТА И ЧОВЕКЪТ” 

 “ЖИВОТНИТЕ – ГОСПОДАРИ НА ГОРАТА“ 

 „ЦАРСТВОТО НА РАСТЕНИЯТА“ 

 „ГЪБИТЕ СА ОТДЕЛНО ЦАРСТВО“ 

 „ПТИЧИЯТ СВЯТ В ГОРИТЕ И НАД ТЯХ‘ 

 „СКАЛНАТА ОСНОВА НА ЖИВОТА“ 

 „МИКРОКОСМОС“ 

 „ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО ЦЯЛО“ 

 

С интерпретативните програми на Детска природна академия „Узана“ ще се даде 

възможност да се разшири и затвърди учебната програма по природните науки, като те се 

представят по атрактивен и занимателен начин. 

 

Природните науки в помощ на младите академици 

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО… БИОЛОГИЯ 

 биоразнообразието на планета и в България  

 видове в опасност – застрашени и редки видове – с модул в секцията за занятия на 
открито – и с QR-кодове, линкнати към страницата на съответния вид в сайта на 

Червената книга. 
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 един ден в света на мравките 

 еволюцията – животът на земята в един час – с интерактивен модул 

 пътешествие в света на ароматите  

 природата след дъжд 

 

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО...  ЕКОЛОГИЯ 

 защо се променя климатът 

 

ЕДИН РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО… МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 по какво се различават облаците и можем ли да познаем дали ще вали? 

 

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО …  ГЕОГРАФИЯ 

 тур до Географския център – с практическо занятие за работа с компас и карта, GPS; 
какво е Географският център; ориентиране в природата. 

 поход до връх Исполин (с използване на табела–масичка – с посоките и какво се 
вижда и инфо за върха и защо се казва така) 

 

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО…  ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ 

 Небето над Узана (за групи с преспиване и подходящ аниматор) – наблюдение на 
нощното небе и откриване на основните съзвездия. Те мога да се разгледат на занятие 

през деня, а вечерта да се направи само наблюдение на нощното небе на Узана – 

много подходящо, заради липсата на осветяемост от населено място. Необходимо е да 

се закупи специално фенерче-показалец за посочване на звезди и съзвездия в нощно 

небе (много ефектни, съществуват варианти на достъпни цени) 

 Енергията – от слънцето, вятъра, земната топлина… как работят енергийните системи 
в центъра – перката, соларните панели, и др., как да пестим енергия – с практическа 
част и модули. 

 

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО...  ХИМИЯ 

 вземане на проби от водата в горската чешма и изследването й, или ако има течаща 
част на поточе – с обитатели; възможност за вземане на проби и от пречиствателната 

станция за отпадни води до паркинга на Центъра. 

 

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО…  ГЕОЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ  

 програма за определяне на минерали и скали от Балкана 

 

НА ГОСТИ НА БЛИЗКАТА МАНДРА – демонстрации, доене, как се прави сиренето…  

 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ 

 Да занесем дърво в къщи – събиране от децата през есенния период на семена от 
характерните за мястото видове дървета – обикновен бук, офика и др. Според 

приложната методика – стратифициране и засаждане. Пониците, покълнали и 

укрепнали след първата зима се пикират и разреждат. На втората година фиданките 

се преместват в лехата за отглеждане и в подходящо време – пролетта или есента се 

преместват на терен. Всички тези дейности се извършват постоянно от различните 
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групи, посещаващи центъра. За всяка дейност се води дневник, включващ брой 

засети семена, процент на покълване, на укрепнали поници, на закалени фиданки, 

брой засадени фиданки. В изработени в ателието за биокофички съдове децата могат 
да вземат за себе си малка фиданка, която да занесат вкъщи или училище и да 

посадят на подходящо място, където да се грижат за нея. Занятието е тематично 

свързан с модула за ползването на горите и го допълва и развива интерпретативно.  

 Култивиране на билки – подобно на модула за гората – култивиране на най-
устойчивите и познати видове – мащерки, подъбиче, равнец, кантарион, ацинос, 

орехче, еньовче и др, които могат да се видят на поляните (или са характерни за 

Стара планина). Целта е различните групи посетители да се включват в различни 
етапи от култивирането и да се почувстват съпричастни и активни в дейността. 

Крайният етап е пренасяне на укрепналите растения в градинката в западната част 

на центъра и превръщането й в цветна ароматна бомба, откъдето посетителите могат 

да си откъсват за спомен по няколко стръка (или от билките да се използват за 

приготвяне на чай в центъра.) 

 Компостиране – децата участват в процеса на създаване на компост, аерирането му, 

пренасянето му на подходящи места. 

 Микроспопичният свят на една водна капка – дава възможност на децата да 
надникнат с помощта на микроскоп в невероятният невидим свят на една водна 

капка 

 Пътуване до Мравкоград – цели установяване на предпочитаната храна на мравките – 
броене и залагане на семена от различни видове растения и повторно броене на 

останалите на сутринта или след няколко часа, изчисляване на енергията, която са 

получили мравките с тези семена и т.н. 

 Как да си направим сами хотел за насекоми – какво да съберем в гората; модели, с 

размери; конкурс – за най-добра архитектура и най-много и различни обитатели – да 
изпращат снимки. могат да си направят в двора на училището (да снимат и изпратят 

снимки до Академията) 

 Ателие за биокофички – Децата ще имат възможност да правят биокофички от глина, 
пясък и слама, ароматни треви и билки и цветове от растения. В тях децата могат да 

засаждат укрепнали вече билки преди засаждането им в билковата алея или да вземат 

със себе си, за да ги посадят вкъщи или в билкови алеи в училищата 

 Как да си направим хранилка за птиците през зимата – модели от дърво, от шише; с 

какво да ги пълним 

 Как да направим къщичка за птици – за кой вид, от какъв материал, колко високо 
трябва да я окача…. 

 Майсторене на сувенири и талисмани от природни елементи 

 Как да си направим природозащитна фланелка 

 Ателие за хартия 

 и т.н. 

 

Интерпретативните програми за Детска природна академия „Узана“ в процес на 

разработване. 
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5.2. Обособяване на пространствата 

Материалната база на Детска природна Академия Узана се разполага в четири отделни 

пространства (фиг. 1): 

 Вътрешно пространство – в сградата на ПИЦ (на закрито) 

 Открито пространство (поляна) – място за занятия и програми 

 Горско пространство – интерпретативна пътека в гората 

 Двор – пространството около сградата 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  Фиг. 1: Общ изглед на пространството около  ПИЦ 
„Узана“ 

 

 

Обособяването на целия комплекс на Детската Академия и отделните пространства ще бъде 

постигнато чрез: 

 ограждане на дворната част с лека дървена ограда, напр. от „алпийски“ тип, 
изпълнена от белени необработени чамови дървета, без фундамент (фиг. 2). Целта й е 

обособяване на пространството  и акцентиране на различните функции на 

територията. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2: Дървена ограда за обособяване на дворна част – варианти 

гр. Габрово 
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 подновяване на дървено информационно табло с карта пред сградата на Центъра. 
Таблата встрани дават информация за центъра и услугите, които предлага, работно 

време и контакти. Освежителен ремонт на дървените части – тези дейности вече са 

частично изпълнени. 

 

 
Фиг. 3: Дървено информационно табло с карта пред сградата на ПИЦ „Узана“ 

 

 поставяне по терасите и прозорците на красиво аранжирани цветни кашпи, 
подчертаващи сградата на центъра и придаващи му приветлив вид, подобно на 
фасадата на Община Габрово 

 обозначаване на горската част чрез атрактивна табела и надпис с името на 
Академията. По страничните стълбове ще бъде поставена информация за трасето и 

възможностите за посещение на индивидуални туристи, контакти с аниматорите в 

центъра, правила за поведение и др.  

 указване на посоките към различните части на комплекса чрез унифицирани 
насочващи табелки с обособени места за надпис и символ (цвят) 

 очертаване на част от пътеките по терена с дървени елементи (напр. преплетка от 
ритловици) за указване на трасето при отсъствие на естествени маркери на терена 

 На различни места из двора поставяне на няколко (5-6) прости дървени пейки за 

почивка и кошчета за отпадъци 
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5.3. Пространствата на Академията 

а) Вътрешно пространство 

 

ПРИЕМНО ПОМЕЩЕНИЕ (партерен етаж) 

Помещението има функциите на приемно, общо-информационно пространство, посветено на 

района на Узана, включително защитените територии и туристическите ресурси (места за 

настаняване, маршрути, забележителности). Така то ще запази и функциите си на 

Туристически информационен център.  

Обособени са следните модули (фиг. 4): 

1. Туристическа карта на Узана и макет с планинска туристическа маркировка; 

2. Пана с информация за Национален Парк „Централен Балкан“, Природен парк 

„Българка“ и защитените зони от мрежата Натура 2000; 

3. Информационен офис (деск) и магазин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Оформление на  
приемно помещение 
(настоящо състояние и проект) 
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Спомагателни елементи: 

1. Информационен – монитор с туристическа информация и снимки 

2. Информационен – компютър с достъп до интернет за ползване от 

посетителите 

3. Места за почивка 

Така предложените основни и спомагателни модули създават възможност за изпълнение на 

основната цел на залата на първия етаж – предоставяне и получаване на информация. 

Разполагането им ще бъде по начин, който ще позволи отваряне на голямо пространство 
вътре в залата – чрез оптимално използване на стените и на съществуващите ниши. Така се 

осигурява възможност за влизане на по-голям брой посетители едновременно и обем на 

залата. 

Предвижда се освобождаване на пространство чрез изнасяне на маси и пейки и намаляване 

на размера на съществуващия плот. Възможно е отваряне на врата за топла връзка със 
складовото помещение, което да се използва като гардероб. 

 

ОСНОВНИ МОДУЛИ 

УЗАНА – ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА 

Местоположение – стената срещу входната врата. 

Карта на района и най-близките забележителности с кратка информация за всеки маршрут – 
начална и крайна точка, продължителност и маркировка (ако е маркиран на терен). На 

картата ще са отбелязани и границите на двата парка – Национален парк „Централен 

Балкан” и Природен парк „Българка”  

Отстрани ще бъдат представени със снимки и контакти хотелите и хижите в района. 

 

МОДУЛ ЗА ПЛАНИНСКАТА МАРКИРОВКА 

Информация за всичко най-важно, което трябва да се знае за туристическата маркировка – 

къде и как е поставена (дървета, камъни, пилони), на каква височина, цветове (ще се 

подготви съгласно правилника на БТС). 

Информацията ще бъде представена чрез табло с информация и примери, аранжирани до 

таблото– оригинален пилон с бетонна основа, дървен сегмент с маркировка, камък с 
маркировка.  

Възможно е към цветовата маркировка да се добавят и маркировките за резерват, парк, 

защитена местност, горски участък и др., които се срещнат от туристите в планината. 

 

ПАНА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” И ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” – 
информационни пана от винил, разположени на цялата стена вдясно от входа – всичко най-

важно за двата парка (история, биоразнообразие, защитени територии, разликите между тях 

и др.); пано с информация за останалите български национални и природни паркове – какво 

представлява Мрежата НАТУРА 2000, Зеленият пояс и др. Паната ще са монтирани на малко 

разстояние пред стената, разделени на вертикални сегменти, като основата на всичките 

обединява един пейзажен фотос. 

 

СПОМАГАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 

МОНИТОР с аудио-визуална система с две основни предназначения: 

 презентация тип импресия с красиви кадри от района (пейзажи, макрокадри на 
видове и др.) с цел настройване сетивата на посетителя към срещата с природата; 
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 информационен екран за актуална туристическа информация – времето, актуално 
разписание на обществен транспорт до Узана и Габрово; контакти на авто и жп гара 

Габрово – за справка за разписания; информация какви услуги предлага Центъра: 

посещение на експозиция на горния етаж + горската част, провеждане на занятия с 
ученици, ползване на зала за семинари, ползване на интернет и др. 

Подходящо място – на стената зад щанда на служителя на височина малко над нивото на 

очите, за да се вижда добре от цялото помещение. 

 

КЪТ С КОМПЮТЪР ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ – на полица на стената за безплатно ползване 

и справки. 

 

Нови информационни материали: 

КАРТА НА РАЙОНА – туристическа карта (размер А4) – на тънка хартия, едноцветен печат, 

на подлепен кочан, за откъсване и даване безплатно на всеки, който желае. На нея са 

отбелязани всички забележителност в района: географски обекти (върхове, център, пътеки, 
маршрути, хижи, хотели и др.); контакти (хотели, на Центъра/Академията, на Планинската 

спасителна служба, телефони за сигнал при бедствия и аварии, 112, зелен телефона на 

РИОСВ, ДНП „Централен Балкан”, ДПП „Българка” и др.) 

ДИПЛЯНА – представяне на Детска природна академия „Узана“ и разнообразието от 

предлагани интерпретативни програми. 

КАРТА на горската част на академията (размер А4) – карта на маршрута и разположението 
на отделните модули, правила за поведение, възможности за забавления и др. информация. 

Загадка за разрешаване чрез събиране на информация от отделните модули и получаване 

отговор на загадката. (Подобно на картата на района – на тънка хартия, едноцветен печат, 

на подлепен кочан, за откъсване и даване безплатно на всеки, който желае.  

 

Други предложения: 

 да има възможност да се продават материали, брандирани сувенири и др. 
(изработени от дърво и др. природни и/или биоразградими материали - моливи, 

ключодържатели, значки, торби, тениски, шапки, подложки за чаши, чаши и др. – 

брандирани с академията и послания) 

 рафтове на стената зад щанда за стоките за продаване – книги, определители за 
природата, пособия за младия природолюбител – лупи, кутийки за насекоми, бинокли 

и др. 

 въртящи се стелажи за информационни материали на обектите в района (хотели, 
хижи, атракционни паркове и др.) и картички 

 табелка (и на прозореца), че в сградата (и пред нея) има свободен интернет достъп  

 проучване на възможността за осигуряване на дистрибутор за поставяне на външна 
кафе-машина и/или освежителни напитки. 

 

 

ГОЛЯМА ЗАЛА  

Голямата зала на втори етаж запазва настоящото си 
предназначение като помещение за лекции и презентации (с 

подвижни столове и бяла дъска). Тя ще служи за провеждане 

на семинари и занятия с ученици. Ще може да се ползва и 

като зала за гостуващи или временни експозиции. 

Зала за гостуващи временни експозиции – обособяване се 

като по тавана на двете стени (вляво и вдясно от вратата) се 
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монтира система за експозиции: релси с окачени на тях ленти прозрачна експозиционна 

корда със завършващ подвижен елемент за окачване или щипка. При необходимост 

експозицията ще се осветява чрез подвижно насочващо осветление, подобно на фиг. 5.  

 

Фиг. 5: Пример за подвижно насочващо осветление за експозиция 

При липса на гостуваща експозиция на стената да се окачат пана от винил с красиви фотоси 
на района, лесни за монтаж/демонтаж. 

 

МАЛКА ЗАЛА 

Залата се обособява като централна интерактивна експозиция на центъра, представяща 

поляната като местообитание и като ресурс за човека (фиг. 6). Специален модел ще бъде 

посветен на един ключов вид – лалугера.   

 

Фиг. 6: Идеен проект за оформление на малка зала 
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ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ „УЗАНА ПОЛЯНА И ДОМЪТ НА ЛАЛУГЕРА”  

Представлява композиция, изградена от ПДЧ или друг подходящ материал в пространството 

от средата на стаята към две съседни стени, на които има фототапети, представляващи 
обширна поляна. По стените на конструкцията за лалугеровата дупка има рисунка с изглед 

на подземната част на поляната. Конструкцията е затворена с хоризонтален плот, по който 

са макетирани треви, гъби и др. И на двете части, подземна и надземна, на поляната са 

представени нейните обитатели. На мястото на видовете растения и животни в рисунката 

има едноцветни карета с текст за съответния вид. Самият вид е на отделна плочка с 

магнитен гръб. Посетителите ще могат да подреждат плочките спрямо частта от рисунката 
около вида и да завършват цялата рисунка, подобно редене на пъзел. 

В кухината между пода и хоризонталната част на поляната се оформя подобно на театрален 

декор диорама, наподобяваща дупката на лалугера.  

Този модул създава усещане за живота на лалугера под земята и чувство за асоцииране с 

природата. 

 

ПОЛЯНАТА И ХОРАТА  

Представлява инсталация със сменящи се 

изображения, представящи ползването на 

поляната през годините – от гора към пасище. 

Тук могат да се представят и други културно-
исторически теми от района във връзка с 

ползването на природните ресурси. Може да се 

добави малък интерактивен модул (напр. уредба 

със слушалки за слушане на легенда, звуци и 

т.н.). 

 

 

 

РАБОТНА ЗАЛА (ЛАБОРАТОРИЯ) и БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7: Настоящо положение и примерен идеен 
проект за оформление на лаборатория 

 

 

 

Третото помещение на втори етаж създава условия за лабораторна работа в допълнение на 

анимацията на открито. То ще може да се използва и в периоди, когато посещението в 

горската секция е невъзможно поради атмосферните условия, като и от посетители, които 
разглеждат само вътрешната част. 
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Стаята е малка, скосена по едната стена; много е подходяща за обособяване на лаборатория 

и за провеждане на практически занятия, опити, експерименти, наблюдения под микроскоп, 

засаждане/разсаждане на семена и др.  

Необходимо оборудване: маси, столове и материали за работа. По стените се предвиждат 

раздвижени шкафове, рафтове и полици, органайзери – висящи и стоящи, лабораторни 

съдове и съдове за събиране на експозиции от природни материали. 

Подходящо е в работната зала да се оформи и библиотека със специализирана литература – 

полеви определители на растения и животни, книги и енциклопедии за природата, 

наръчници, ръководства, специализирани списания, електронни издания и др. 

 

Примерно обзавеждане за лаборатория:  
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б) Дворно пространство 

Дворът се обособява като е показано на фиг. 8. В пространството около сградата се 

предвижда обособяване на лехи за работа с растения и места за събиране на групи, 
изчакване на родители и др.  

 

Фиг. 8: 
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 Малката леха покрай северната стена на сградата (до паркинга) се  обособява за 
засаждане на семена от дърветата (напр. интерпретативна програма „Занеси дърво 

вкъщи“) и за култивиране на лечебни растения (фиг. 9); 

 

 

 

 

 

Фиг. 9: Идеен проект на сандъци и маси за култивиране на лечебни растения 

 

 Леха между паркинга и гората – зона за разсаждане на фиданки и за оформяне на 
съоръжение за компост от стандартни европалети или дървени капаци, като и в двата 

случая стените отвътре са подплатени с рабицова мрежа; 

 Реновиране и обезопасяване на бараката за дърва (или скриването й с нови дървени 
летви), изчистване и подреждане на пространството около нея; 

 Дворна част на юг от сградата - тук се предвижда място за обособяване зоната за 
демонстрации на Сдружение „Хлебната къща” или детски кът за забавления, зона за 

изчакване и събиране на групи. Огнището и местата за сядане ще бъдат запазени, а 
огнището – благоустроено; 

 Работилница за къщички и хранилки. 

 

На тревните площи в дворната част могат да бъдат поставени и съоръжения за забавления – 

„Разпери криле“, „Скачачи“ и „Кой е по-, по-, най!“ До всяка инсталация ще има малка 

табелка разясняваща играта и нейното послание.  
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Цели: 

 Обучителна: предава информация за размера на 
различните видове птици; 

 Поведенченска: Предоставя на децата 
възможност за игра и забавление, докато се събират 

и изчакват; Стимулира интереса към наблюдение (на 

птиците, които виждаме малки високо в небето) и 

сравнение; 

 Емоционална: Чрез игрова емоция децата 
задържат вниманието си по-дълго върху темата; 

предизивква интерес към това какво ги очаква в 

другите части на академията и през следващите 

дни. 

 

Цели: 

 Обучителна: предава информация за физическите умения на различни животни; 

 Поведенченска: Предоставя на децата възможност за игра и забавление, докато се 
събират и изчакват; стимулира движение и изразходване на излишна енергия, което 

позволява по-добрата концентрация в последваща дискусия, занимание или друг вид 

обучителна сесия; 

 Емоционална: Чрез игрова емоция децата задържат вниманието си по-дълго върху 

темата; предизвиква интерес към това какво ги очаква в другите части на академията и през 

следващите дни. 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ „КОЙ Е ПО- ПО- НАЙ-…”  

Представлява два дълги ствола на дървета, едното тежащо 

около 60 кг, а другото 35-40 кг. (подобно на фиг. 10) 
Стволовете са повдигнати на П-образни стойки. Целта е 

посетителят да се опита да повдигне този ствол, който е по-

близо до собствените му килограми. При опит разбира, че е 

доста трудно да го направи. От табелката до модула 

разбира, че мравката носи на гръб товар няколко пъти по-

тежък от собственото си тегло. 

 

Фиг. 10: Примерен изглед на интерпретативен модул „Кой е по- по- най” 

 

  

МОДУЛ „РАЗПЕРИ КРИЛЕ”  

Птичи силуети (грабливи птици) в полет са 

изрязани в действителен размер от МДФ и 

са монтирани една върху друга. Целта е 

детето/посетителят, разпервайки ръце 

(крила) да се сравни с размера на коя птица 
най си подхожда.  

 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ „СКАЧАЧИ” (Скок на дължина)  

Представлява пясъчник или обособена заравнена площ и с малки табелки от едната страна, с 

които се отбелязва на съответната дължина скоковете на няколко животни изявени в тази 

лекоатлетическа дисциплина. Децата скачат и имат възможност да сравнят като кое 

животно са скочили. 

На табелките със снимка и текст е указано животното и рекордът му на скачане, както и 
сравнение за това колко би трябвало да скача човек, съпоставено с ръста му. 
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КООПЕРАЦИЯТА НА ПТИЦИТЕ  

Модул с къщички за птици, монтирани по различни дървета в радиус 360о. Указания коя 

къщичка от кой вид се обитава (или би се обитавала) се намират върху масичка със стрелки 
и рисунки и текст за видовете. Една от къщичките не е за птици, а за …прилепи. 

Възможно е практическо занятие за измайсторяване на къщичка по чертеж, заедно с 

обучител/аниматор. 

Възможен е вариант „Снимай схемата и си я направи с малко помощ от роднини и 

приятели“. 

 

 

в) Горско пространство 

Модулите в горската част са посветени 

на представителни теми за същността 

на природата в Балкана. Тук ще бъдат 
представени основните функции на 

гората и значението й като 

местообитание за другите организми, 

както и връзката й с другите природни 

компоненти. Друг важен акцент е 

значението на гората за човека и 
неговите дейности, които дават 

отражение на състоянието на гората. 

Всички модули следва да допълват това, 

което може да бъде наблюдавано по 

различните маршрути на горската част, 
а не да пресъздават видимото по 

пътеката. Информацията е забавно 

представена от водачите на децата – 

Вълчо и Лиска. 

 

 

 

Модулите ще съдържат визуална и текстова информация изпълняваща следните три цели: 

 Обучителна (образователна) – да представят интересна информация по такъв начин, че 
да предизвика в посетителите желание за задълбочаване в темите след посещение в ДПА 

 Поведенческа (възпитателна)– да предава послания и да създава предпоставки за 
възприемането на типове поведение в ежедневието на посетителите, с които лесно може 

да бъде даден принос за опазване на природата и околната среда и пример за следване 

от останалите 

 Емоционална – модулите следва да дават възможност за забавление и да предизвиква 
положителни емоции, които спомагат за по-лесното и трайно запомняне на предаваната 

информация и биха накарали посетителите да посетят центъра отново или да посещават 

други подобни центрове и да се включват активно в различни природозащитни акции и 

мероприятия 

 

 

На фиг. 12 са представени и основните пътеки в горската част и разположението на 

модулите по тях.  
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Фиг. 12: Разположение на модулите в горската част: 1. Беседка, 2. Пънчета и работни масички, 3. Портал, 4. 
Гората – извор на живот, 5. Гората и водата, 6. Гората през различните сезони, 7. В руините, 8. Дървото – 
свидетел на историята, 9. Гората като ресурс, 11. Дърветата на Балкана, 12. Какво се крие в карста, 13. Защо е 
стара Стара планина?, 14.-16.Господарите на Балкана: мечка, вълк и рис, 17. Някой те гледа, 18. Птиците на 
Балкана, 19. Гъбите в Балкана, 20. Билките в  гората, 21. Общежитие за насекоми, 22. Мравките 
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ВХОД  

Входът на Горското пространство ще бъде разположен на обширното място, използвано в 
момента за пикник в близост до чешма (т. 3, на фиг. 12). Намира се непосредствено след 

паркинга до сградата на Центъра. Подходящ е поради близостта си до сградата (по-малко от 

1 мин пеша). Входът ще бъде оформен с фигурите на Вълчо и Лиска като водачи на децата, и 

информация на странично табло (фиг. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 13: Идеен проект на портален вход за горската част 

 

 

Тук ще има информация за пътеката и възможностите за преминаване по различни нейни 

части, правила за поведение по пътеката и в природата, карта/схема на терена, 
информация за Академията и Центъра, телефон за връзка и осигуряване на аниматор, 

информация за стопаните на Академията и проекта, по който е реализирана и др.  

В зоната около входа ще бъде обособено Открито пространство – място за занятия и 

програми на открито (виж по-долу, т. 1 и 2 на фиг. 12). Сегашното ползване като място за 

пикник ще бъде възможно и след изграждане на Академията.  
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Цели: 

 Обучителна: дава информация за 

същността на гората и връзките й с 
останалите компоненти на околната среда; 

 Поведенческа: поражда интерес към 

вглеждане във връзките в природата, към 
търсене и откриване на връзки;  

 Емоционална: дава първа представа за 
богатството, което ни очаква зад арката, 
поражда и и възхищение. 

 

 

 

 

Въвеждаща секция  

Модул „Гората – извор на живот”  

Представлява комбинация от информационни табла с основна рисунка в средата и около нея 

рисунките на останалите важни компоненти са скрити под въртящи капачета. Намира се в 

гората малко след Портала (т. 4 на фиг. 12). 

 

 

Фиг. 14: Идеен проект на модул Гората – извор на 
живот  

 

Примерна информация по таблото (какво е гора, гората като екосистема – защо ни е 

необходима, защо не можем без нея, с какво е неразривно свързана – въздуха (чистото на 

въздуха, пречистване), водата (засушаване), почвата (ерозия); данни за горите по света и 
тяхното изсичане; горите като регулатор на климата).  
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Модул „Гората и водата” 

Интерактивен модул близо до течаща вода (до чешмата в близост до началото на Горската 
част, т. 5 на фиг. 12). Представлява два прозрачни плексигласови паралелепипеди с отвори 

на дъното и кофи под тях. В двата има различен тип почва – камениста и богата на хумус 

почва с растителност отгоре. Посетителите имат възможност за пълнене на кофа с вода, 

изливане в двата съд и наблюдение на различната скорост, с която водата се просмуква през 

тях. До чешмата е монтирана табела с размери 140 х 80 и разяснителен текст (фиг. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 16: Натоящо положение и идеен проект на 
информационна табела Гората и водата 

 

Цели: 

 Информационна: Модулът демонстрира водозадържащата и филтриращата функция на 

почвата и значението на растителността върху нея за тези функции. Представя и значението 
на водата като природен елемент, връзките с другите фактори и организмите; 

 Поведенченска: Децата разбират защо трябва да се пази гората и защо е важно да садим 

дървета; 

 Емоционална: Играта с вода е винаги завладяваща за децата – ще помогне да се насочи 

вниманието им към темата. 



  Детска природна академия  
Община Габрово  „Узана“  

Идеен проект 

 26 

Цели: 

 Обучителна: дава визуална представа за 

разнообразието на гората през различните сезони и 
характерния й изглед през тях. Тук 
интерпретаторът трябва да подчертае връзките в 
природата – напр. защо падат листата на 
дърветата (кръговрат на веществата) и какво 
отключва листопада и появата на новите листа 

 Поведенческа: създава у посетителите желание 

да се върнат гората и да я опознаят през другите 
сезони 

 Емоционална: децата се впечатляват, когато 

виждат едно и също нещо, оцветено в различни 
цветове и с радост играят с пъзели, което им 
помага да запомнят предложената информация. 

 

Модул „Гората през различните сезони”  

Представлява въртяща се призма в три сегмента: пролет, лято, есен, зима – 4 снимки на една 
и съща част от гора в различните сезони (фиг. 17). Освен това снимката на гората е 

направена от мястото, на което е поставена призмата. Децата имат възможност да наредят 

трите части на снимките от различните сезони подобно на игра с пъзел, както и да потърсят 

частта от гората, заснета на снимките. Чрез завъртане изображението на снимката би могло 

да се съпостави с реалността и по този да се сравнява гората през различните сезони. 

Намира се малко след модула за Гората – извор на живот (т. 6, на фиг. 12) 

 

Фиг. 17: Идеен проект на призма за сезоните 
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Цели: 

 Обучителна: дава информация 
за ключовото значение на дървото 

(гората) като екосистема и 
местообитание на други организми, 

свързани с него, (насекоми, белка, 

смок мишкар, дървесни, 

дърворазрушаващи и праханови гъби, 

лишеи, мъхове, гризачи), както и за 

процесите, които протичат в него и 
мястото му в природния кръговрат и 

биосферата. Самото дърво е умален 

модел на екосистема; 

 Поведенческа: подтиква 
посетителите да се вгледат в детайлите 

и да отрият и в тях взаимовръзки и 

зависимости – можем ли да открием в 
гората други дървета, които да 

осигуряват целия комплекс от условия 

и фактори, за да бъде наречено 

екосистема; 

 Емоционална: създава у 
посетителят усещане за сложност и 
зависимост на взаимоотношенията в 

природата и силната уязвимост при 

нарушаването им. 

 
Секция „ГОРАТА И ЧОВЕКЪТ” 

Намира се във втората част от терена (след преминаване по изградено в рамките на проекта 

дървено мостче), характеризираща се с изведена преди 2013 г. сеч. Подходяща част за 
представяне на стопанското ползване на гората. 

На обширен терен са представени различни модули, продължаващи темата за гората, но 

разширена в контекста на ползването й от човека. Модулите са разположени в зависимост от 

естественото положение на елементи по терена – дървета: старо стоящо, старо отсечено, 

отдавна паднало старо и др. 

Общи цели: 

 Обучителна: дава информация за ползванията на гората и ресурсите й от човека, 
неговото участие в поддържането, нарушаването и възстановяването на природните 

процеси и дейностите, разработвани от човека за устойчиво ползване на ресурсите; 

 Поведенческа: дава представа за правилните действия, които посетителят може да 
приложи в ежедневието си, за да предизвиква възможно най-слабо влияние в 

естествените процеси и състоянието на природата; 

 Емоционална: създава у посетителят усещане, че действията му ще бъдат от полза за 
гората и за значението на индивидуалното участие в опазването на околната среда. 

 

Модул „Дървото като екосистема“ 

Представлява интерактивна табела, представяща биологичното разнообразие, което може да  

населява едно живо дърво. Изображения на отделни видове организми са монтирани 

подвижно и са свързани с въжета и движението на всеки елемент предизвиква движение на 
останалите (фиг. 18). Намира се в т. 10 на фиг. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 18: Идеен проект на модул  „Дървото като екосистема“ 
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Цели: 

 Обучителна: дава информация за 

значението на мъртвата дървесина за 
функционирането на гората, 
значението за живите организми и 
кръговрата в природата 

 Поведенческа: Хората не трябва 

да „прочистват“ гората от мъртвата 
дървесина.  

 Емоционална: създава усещане у 

посетителя, че животът на едно дърво 
не свършва с неговата смърт и че 
всяка материя има своето значение 
за цялата екосистема 

 

Модул „В руините”  

Представлява информационна табела в комбинация с пейка (фиг. 19), ниско долу до отдавна 
паднал бук (т. 7 на фиг. 12). 

 

 

Фиг. 19: Идеен проект на модул в Руините 

 

 

Модул „Дървото – свидетел на историята“ 

Представлява лакирана шайба с ясно видими годишни кръгове, с отбелязани години на 

важни исторически събития. Намира се в т. 8 на фиг. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 21: Идеен проект на модул Дървото – свидетел на 
историята 

 

Цели: 

 Обучителна: Дава 

информация за растежа на дърветата 
и начините за изчисляване на 
възрастта на отсечени дървета 

(годишни кръгове). По време на 
беседата може да се разкаже за 
начина на изчисляване на възрастта 
на живи дървета; 

 Поведенческа: Внушава ни 

колко много години са нужни, за да 
порасне едно дърво и за това трябва 
да пазим и уважаваме старите 
дървета; 

 Емоционална: Впечатлява 

силно, защото улеснява представата 
колко дълги години изминават, за да 
порасне едно дърво (по време на 
беседата могат да се правят 
сравнения с броя години, на които са 
участниците). 
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Цели: 

 Обучителна: дава информация 
за стопанското ползване на гората – 
от кога се извършват сечи в горите, 
за какво се е използвала в миналото 
отсечената дървесина – за отопление, 

за сечива и инструменти; За какво се 

използва днес дървесината, как се 
преработва (в строителството – 
сгради, облицовки, огради; мебели, 
детски играчки, хартията; за 
отопление, за музикални 
инструменти, в минното дело др.); 
  

 Поведенческа: да подтикне 

посетителите да се включат в 
дейности по възобновяването на 
гората чрез засаждане на 
дървета/залесявания, защото 
дървесината е много важна за 
хората; 

 Емоционална: осъзнаване на 
значението на дървесината за хората 
и нейния произход. 

Модул „Гората като ресурс“ 

Намира се до огромен наскоро отсечен ствол на бук (т. 9 на фиг. 12).  

 

 

 

   Фиг. 20: Проект на модул Гората като ресурс 

 

 

 

 

 

Обособяването на този модул бе породено от възможността да бъде направено сравнение 
между естествената гора и нарушената й структура в този участък на горската секция 

До същия сегмент се предвижда полагането на малка табелка с разяснение как се изчислява 

кубатурата на отсечено дърво, колко енергия ще се добие при изгарянето му и колко храна 

трябва да изяде човек, за да придобие тази енергия (фиг. 20). 
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Цели: 

 Обучителна – дава информация за различните видове дървета и храсти на Стара Планина. 
По време на беседата трябва да се подчертае, че въпреки голямото разнообразие много от 
видовете са редки, а други определят облика на балканските гори; 

 Поведенческа – да се огледаме и да потърсим различните видове около себе си. Да отнесем 

със себе си убеждението, че редките трябва да бъдат опазвани; 

 Емоционална – дава усещане за разнообразие и богатство. 

 

Модул „Дърветата на Балкана”  

 

Представлява голям модул с покривна част, представящ най-характерните дървесни видове 

за Балкана (фиг. 22). Намира се в т. 11 на фиг. 12.  

Модулът предоставя и възможност за подслон в горската част на Академията.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 22: Идеен проект на модул 
Дърветата на Балкана 
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Секция ГЕОЛОГИЯ 

Модул „Защо е стара Стара планина”  

Представлява наклонена маса с чекмеджета отдолу. В 

чекмеджетата са поставени различни скали и 

минерали, характерни за Стара планина (фиг. 23). 

Намира се в т. 13 на фиг. 12. 

 

 

 

 

Фиг. 23: Идеен проект на модул Защо е стара Стара Планина? 

 

Цели: 

 Обучителна – дава информация за раждането и развитието на планината, за да бъде такава, 

каквато я виждаме днес. Дава информация за основните видове скали.  

 Поведенческа – да ни подтикне да се замислим, да се огледаме около себе си, да потърсим и 

намерим следи от историята на планината, може ли да открием информация за древните 
видове, които са я населявали; да породи у нас уважение 

 Емоционална – дава усещане за дълговечността на природата и краткостта на човешката 

цивилизация в контекста на геоложката история – всичко в планината е по-старо и от най-
старото нещо, което може да си представим, то е било тук преди нас, ще остане и след нас. 

Модул „Какво се крие в карста?” 

Представлява информационна табела (фиг. 24) в близост до голямо карстово образувание (т. 
12 на фиг. 12). 

 

Цели: 

1. Образователна – дава информация за карста като един от 
основните видове субстрати на старопланинските екосистеми 

и като местообитание на множество живи организми, които 
зависят от него; пояснява сложния и динамичен процес на 
образуване на карстовите форми и промени 

2. Поведенческа – макар и част от неживата природа, карстът е 
изключително важен за планината и трябва да бъде опазван – 
не бива да бъде обрушаван и изнасян от планината; 
вглеждане в детайлите – могат ли да се открият видове, 
свързани с карста. 

3. Емоционална – предизвиква интерес към задълбочено 
изучаване на карстовия свят, запознаване с други карстови 
форми (пещери, водопади) и техните обитатели. 

 

Фиг. 24. Идеен проект на информационна табела Какво се крие в карста? 



  Детска природна академия  
Община Габрово  „Узана“  

Идеен проект 

 32 

Цели:  

 Образователна – дава информация за върховните хищници на балканските екосистеми и тяхното 

значение за екологичното равновесие 

 Поведенческа – промяна на отношението на хората към едрите бозайници-хищници. Въпреки славата 
си, те не са лоши или глупави. Макар и да не ги виждаме поради потайния им живот тези животни са 
много важни и за това трябва да се опазват, а не да се убиват и прогонват. 

 Емоционална – вълнение от срещата с интересните и големи животни, познати ни преди всичко като 

приказни герои. Вероятно никога не сме ги виждали „очи в очи“, но следите им са наоколо, можем ли да 
намерим следите им на други места в Балкана? 
 

 

 

Секция ГОСПОДАРИТЕ НА БАЛКАНА  

Модулите от тази секция са разположени около остров от скали, като се захожда през 

началото на иглолистната част на гората в зоната. Представляват 3 големи интерактивни 

табели в комбинация с малки прозорчета, които се отварят, и/или през които се наднича. 

Модул „Едри бозайници“ 

Представянето на всеки вид (мечка, вълк, 

благороден елен) е оформено като профил в 

социална мрежа – портретна снимка, 

окраска, ръст, тегло, отпечатъци (отливка на 
следа), социални системи (начин на живот – 

самостоятелно или в група), предпочитана 

храна, предпочитан дом, какво обичам да 

правя и др. До профила се представят 

екскрементите на животното под формата 
на санитарно помещение – малка врата с 

надпис WC и с шпионка – при надничане се 

виждат екскременти на животното (макет в 

плексигласова кутия, монтирана на гърба на 

основното тяло. Предпочитаната храна е 

оформена като отварящо се меню със 
снимки. 

Намират се в т. 14, 15, 16 на фиг. 12. 

 

Фиг. 25: Идеен проект на модулите за Господарите на балкана 

 

 

Инфраред (камуфлажна) камера (фотокапан)  

Този модул не се вижда от посетителите на горската част на Академията, но снимките от 

него се разглеждат по-късно в центъра. Камерата ще бъде монтирана на някое дърво с 

изглед към пътеките и потока. Захранването е посредством батерии, включва се за снимане 

чрез сензор за движение. Записва снимките на SD карта.  

През деня могат да се преглеждат записите и да се откриват различните посетители на 

нощната гора, да се наблюдава поведението им, действията им, отношенията им помежду и 

с други видове. Може да се използва и като обикновена камера през деня, включително с 

презентиране на пътеката в реално време в центъра. 
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Цели: 

 Обучителна: Децата научават повече за тази група птици и тяхното разнообразие. 

 Поведенченска: децата разбират защо совите не бива да бъдат прогонват и смущават. 

 Емоционална: Децата не се страхуват от совите, а проявяват любопитство. 

Камерата се поставя от организирани групи в гората (или поляната) и може да се използва 

при различни аниматорски дейности във връзка с обучението на посетителите. 

Емоционална цел: Децата се радват, когато разглеждат снимки. Виждайки свои снимки 
заедно със снимки на диви животни от същото място се провокира чувството за 

принадлежност към едно цяло.  

 

Модул „Совите на Стара планина“ („Някой те гледа“)  

Избраното място за този модул е сред 

мъхести и сенчести скали (т. 17 на фиг. 

12) – предизвиква асоциации за 

тайнственост и приказност. Модулът 

представлява съчетание от голяма 
книга (като на магьосници) и изрязани 

в естествен размер (фиг. 26), 

монтирани сред скалите макети или 

профили на сови в естествени размери.  

 

 

 

 
Фиг. 26: Идеен проект на модул Някой те гледа 

 

 

 

Модул „Птиците в буковата гора”  

Интерактивен модул, представящ най-

характерните видове птици на Балкана с 

красиви снимки (рисунки), кратка 

информация, природозащитен статус и 
отличителни белези (т. 18 на фиг. 12). Модулът 

представлява дървена табела с въртящи се 

сегменти за всеки вид (фиг. 27). 

 

 

 

Фиг. 27: Идеен проект на модул Птиците на Балкана 
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Цели: 

 Обучителна – дава информация за различните видове птици на Стара Планина. По време на 
беседата трябва да се подчертае, че въпреки голямото разнообразие много от видовете са 
редки, а други определят облика на птичия свят на балканските гори; 

 Поведенческа – да се огледаме и да потърсим различните видове около себе си. Да отнесем със 

себе си убеждението, че редките трябва да бъдат опазвани; 

 Емоционална – дава усещане за разнообразие и богатство. 

 

Модул „Домът на белката“  

Разположен е съвсем близо до пътеката, до т. 18 на фиг. 12, на място с естествено 
характерно хлътване на терена (с приблизителни размери 3,5 х 3,5 х 1,1 м). Представлява 

натрупани клони, оградени с декоративна оградка и малка табела, представяща домът на 

белката.  

Цели: 

 Образователна – представя потайния обитател на гората чрез неговия дом и следи от стъпки, 

неговите екологични изисквания и поведенчески навици; 

 Поведенческа – в природата не бива да се разрушава нищо, тъй като и най-необикновените и 

неудобни на пръв поглед места са уютен дом за някого; 

 Емоционална – Децата имат възможност да се поставят на мястото на белките и да придобият 

усещане за начина им на живот. 

 

Модул „Гъбите в Балкана“  

Разположен е в т. 19 на фиг. 12, 

представя най-характерните видове гъби 

на Балкана с красиви снимки (рисунки), 

кратка информация, природозащитен 

статус и отличителни белези.  Модулът 
представлява дървена табела с въртящи 

се сегменти за всеки вид (фиг. 28). 

 

 

 

Фиг. 28. Идеен проект на модул  
Гъбите в Балкана 

 

 

Модул „Билките  в гората“  

Модулът представлява дървена табела, разположена в т. 20 на фиг. 12. Представя най-

характерните видове лечебни растения, със специален акцент на мечия лук (левурда), който е 

характерен за мястото. 
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г) Открито пространство 

 

 

Интерпретационна площ на открито се обособява на поляната пред портала за влизане в 

Горската част (т. 1 на фиг. 12). Това е място за беседи и занятия на открито. Състои се от 

голяма беседка с пейки за сядане около нея. Освен това по поляната ще има и кръгли 

масички с пънчета за работа в групи и за пикник.  

 

Фиг. 29: Идеен проект на беседка в откритата част 

 

Тази открита част е мястото, където започва всяко посещение на горската част. Тук се 

провежда представяне на Академията, на аниматора, на участниците, на правилата за 
поведение и др.  

Тук ще бъдат разположени и някои интерактивни модули, представящи допълнителна 

информация на участниците 
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Секция „МАЛКИ ПОМОЩНИЦИ – ОГРОМНИ ПОЛЗИ“ 

 Цели:  

 Обучителна: Представя различни видове опрашващи насекоми (в частност пчели) и 

мравки и тяхното значение за развитието и разпространението на растенията. Представяне 

на връзката между насекомите, растенията и ползите за човека 

 Поведенческа: Гнездата на насекомите и мравуняците не трябва да се разрушават, 
а да се опазват. Как да се предпазваме от опасностите за човека (охапване, ужилване) 

 Емоционална: Усещане на значението на работата в екип (при мравките) 

 

Модул „Хотел за насекоми“ 

Ще бъде разположено вляво от входа за Горската част (т. 21 

на фиг. 12). Представлява съоръжение с покрив и различни 

материали – пръст, слама, дървесина. Предоставя възможност 

за заселване на различни насекоми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 30: Примерни изгледи 
на хотел за насекоми 

 

 

Модул „МРАВКИТЕ“ 

Информационно табло за мравките с рисунка на мравуняк в разрез. Таблото ще бъде 

монтирано в близост до истински мравуняк. Модулът ще се използва като място и ресурс за 

аниматорски и образователни програми за живота и значението на мравките. 

Знак „Внимание! Пресичате мравешка магистрала!“ – поставя се 
близо до мравуняк – подходящо място са мравуняците на поляната 

срещу горския паркинг. 

 

 

 

 

 

Фиг. 31: Примерен изглед за табелка: Внимание преминавате мравешка пътека! 
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6. Приблизителен времеви график за изпълнение 

 

 2013 
Пролет 
2014 

Лято 
2014 

Есен 
2014 

2015 2016 

Разработване на идейния 
проект 

      

Разработване на интер-
претативни програми 

      

Дизайн и изработка на изложба 
и модули 

      

Обучение на аниматори       

Изработване на План за 
развитие 

      

Откриване на Академията       

Доразвиване на програми и 
модули 

      

Популяризиране       

 

7. План за развитие 

С помощта на експерт-икономист и участието на партньорите ще бъде изработен План за 

развитие, който включва ситуационен анализ, описание на целите и стратегиите за 
изпълнение, маркетингов план, план за организиране на работния процес. Ще бъдат 

разработени механизми за самофинансиране (генериране на приходи), като входна такса, 

такса за интерпретация, продажба на карти, сувенири и др.  

 

8. Териториална принадлежност и съгласуване с компетентните институции 

Описаните в настоящия документ предложения за интерпретативни модули, попадат в части 
от следните имоти: 

 

Имот номер Вид собственост Вид територия Начин на трайно ползване 

14218.240.41 Държавна публична Защитена (ПП Българка) Друг вид дървопроизводителна 
гора 

14218.240.35 Държавна публична Защитена (ПП Българка) Друг вид дървопроизводителна 
гора 

14218.240.35 Държавна публична Защитена (ПП Българка) Друг вид дървопроизводителна 
гора 

14218.778.20 Общинска публична Земеделска За друг обект, комплекс 

14218.778.211 Общинска частна Земеделска За друг вид озеленени площи 

Източник на данните: Кадастър и устройство на територията на община Габрово. http://gis.gabrovo.bg 

Част от пътеката и информационните модули в горската част попадат и в подотдели 33-ф и 33-с и 33-х 
от Държавен горски фонд, стопанисвани от Държавно горско стопанство Габрово. Всички имоти 
попадат цялостно или частично в защитена зона „Българка”. Всички предлагани дейности ще бъдат 
съгласувани с компетентните институции по съответния ред, предвиден от Закона

                                                 
1
 В този имот попада само едно информационно табло в близост до пътя (т. 22 от фиг. 12) 
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