
 

Летен лагер в село Влахи  
Програма по дни, 2022 г. 

 

Ден първи 

Сутринта потегляме от София с влака за Кресна. По време на пътуването ще се запознаем помежду си, 

ще поиграем и ще опознаем неповторимия Кресненски пролом по долината на река Струма и 

невероятните му обитатели.  

От Кресна до Влахи пътуваме с автобусче. Пристигаме в селото и се настаняваме. Запознаваме се с 

мястото, особеностите и заедно изготвяме и приемаме правилата на предстоящия лагер. 

Още днес, след като обядваме се подготовяме за поход сред природата. Стягаме раниците и 

оборудвани с всичко необходимо поемаме по пътеките около с. Влахи в ролята на млади 

изследователи, за да опознаем района и да поставим сами уреди за наблюдение на диви животни 

(фотокапани). По пътя ще срещнем птици, жабки, костенурки, гущерчета и други обитатели на 

планината. Ще се учим да разпознаваме дърветата и други интересни растения. Ще спрем за почивка и 

следобедна закуска. 

       
Прибираме се в селото. След вечеря е време да подготовим лагерния огън и край него да споделим 

първите си впечатления от изминалия ден.  

 

Ден втори 

Сутрешното слънце ни очаква. За разсънване правим гимнастика на поляната пред центъра. Закусваме 

и отиваме да се запознаем с животните, които обитават селото, а те са много и най-различни. Кои са 

типичните обитатели на едно село? Ще различим ли овчиците от козичките      ? Какви ли други 

създания ще срещнем тук?  

Всяко животно има любима храна и се нуждае от различни грижи. Ще разберем кои са любимите им 

лакомства, кои обичат да ги решат, кои предпочитат да ги чешат       и кои ще позират за снимки от 

разстояние. Грижейки се за животните през тези дни, ще ги опознаваме отблизо и ще придобием много 

полезен опит при общуването с тях. 



      
След като обядваме е време да надникнем в интерактивната изложба на образователния център. Какви 

животни обитават нашите гори? А кои са близките им роднини от други места по света? Къде се крие 

потайният рис? С какво се хранят мечките през различните сезони? Кога се раждат вълчетата и колко 

тежи едно новородено МЕЧЕ? Тези и още много други любопитни факти от живота на горските 

обитатели се крият тук.  

Много е важно да опознаем животните добре, защото тези знания ще ни помогнат в играта на 

„нещотърсачи“ на следващия ден        

    
След вечеря отново сме около магическия лагерен огън. Споделяме първите впечатления от срещите с 

обитателите на селото. Похапваме вкусотийки, приготвени на огъня и се любуваме на звездното 

небе.      

 

Ден трети 

Сутрешна гимнастика и закуска с домашни продукти от нашите селски познайници       

Стягаме се за походче до Влахинската река. Тук ни очаква голямото търсене на животни. Те са оставили 

различни следи, преминавайки, хранейки се, отглеждайки малките си. Всички знания за природата, 

растенията и животните, които вече сме натрупали, ще ни помогнат да се справим успешно в търсенето. 

Ако сме се научили да разпознаваме следите на животните ще стигнем до крайната цел и ще открием 

всичко, което чака да бъде открито.  



       
За обяд ще си спретнем пикник на  полянка до реката. Връщаме се в селото. 

Вече знаем много за следите на животните, но за да си занесем спомен у дома, ще се научим как да 

правим гипсови отливки от стъпките им   .Лято е, топло е       Отиваме на реката за разхлаждане и 

игри. Малката Косовска рекичка в селото предоставя идеалните условия за забавлления в летните жеги. 

Тук винаги откриваме  чудновати обитатели - водни кончета, жаби и разни други ВОДНИ почитатели 

като самите нас. 

  

        
 

Лагерният огън ни чака. Снабдяваме си дърва и сме готови за поредната вълшебна вечер.  Освен всички 

животни, които срещнахме досега, в селото и околността живеят и прилепчета. Привечер ще ги 

виждаме как летят и си ловят насекоми. Хранейки се, те ни избавят от много досадници като комарите.  

Играта на прилепи край огъня ще ни помогне да ги разберем още по-добре. 

      

 

       

 

 



Ден четвърти 

Събуждане и сутрешна гимнастика. Закуска, подплатена с ароматен планински чай и домашно мляко. 

Срещаме се с нашите всевъзможни познайници, които ни очакват. Нали ще ги изучаваме       Всяка група 

поема грижите за поверените им животни. Приготвяме им храната, храним ги, носим вода и полагаме 

допълнителни грижи. Остава време и да им се любуваме и да наблюдаваме поведението им.  

 

        

Играем ... лятото е за това      . С многобройните игри ще учим, ще се забавляваме и ще се сближаваме 

с новите си приятели. 

След обяда идва време за изкуство. Кой какво обича да рисува? Художници ще ни учат в тънкостите на 

рисуване на животни, цветя, къщи и всичко, което ни заобикаля. Който предпочита ще работи с 

природни материали.  

 

     
 

Днес ще се срещнем и с най-екзотичните видове животни в образователния център. Запознавайки се с 

обитателите на терариума, ще разберем колко деликатни създания са те и с какви прекрасните багри 

ги е дарила природата. 

 



     
 

Междувременно козичките са се прибрали от пасището. Ще се учим да ги доим. Ето откъде идвало 

млякото! Имаме достатъчно за утрешната закуска. Освен това сами ще си направим и кисело мляко. 

       
 

Идва моментът за последния лагерен огън. Време е за горско представление! Всеки желаещ ще може 

да подготви сценка и да допринесе за веселото настроение. 

Планината ще оживее с всички нейни обитатели събрани около лагерния огън       

              
 

 

 

 

 



Ден пети 

Събуждане, гимнастика, закуска.  

Отиваме да съберем поставените в гората фотокапани. 

 
Връщаме се за обяд. 

Нямаме търпение да разберем кой какво е „уловил“? Очакват ни едни от най-вълнуващите открития за 

дивите животни в планината. Преглеждайки заснетото от фотокапаните, ще разберем какви потайни 

животни обитават Пирин, кога са най-активни, сами ли се придвижват или на групи, а понякога те самите 

ни разкриват и с какво се хранят. Всеки ще може да вземе със себе си данните от  проучването ☺ 

Придобили сме нови знания и умения, докато сме се забавлявали. Връчваме сертификатите „Млад 

фермер” и „Млад изследовател“.  

Заредени сме с енергията на природата, изпълнени с позитивните чувства на обич и радост, които 

нашите нови приятели и животните ни дават. 

  

Отпътуваме от с. Влахи       

 

        

 

 



Дати на лагерите за лято 2022: 

➢ 04 – 08 юли 

➢ 18 – 22 юли 

➢ 01 – 05 август 

➢ 15 – 19 август 

➢ 29 август – 02 септември 

Настаняваме се в базата на образователния център на СДП – БАЛКАНИ, в двойни или тройни стаи, 

всяка със собствен санитарен възел. 

Възраст на участниците: 7 - 12 години. 

Цена: 380 лв. на участник. 

➢ За второ и следващо дете от семейство, както и за участници от предходни години има 

отстъпка 10% от цената. 

➢ За самостоятелно организиран транспорт до и от Влахи (в двете посоки), остъпка 30 лв. от 

цената. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

Транспорт София - Влахи – София (с влак до и от Кресна и бус Кресна – Влахи (10 км) и обратно). 

4 нощувки в базата на Образователния център. 

Храна за целия престой - закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря.  

Целодневни занимания от водещи с опит в работа с деца – биолози, еколози, педагози и художници. 

Занимания с животните, отглеждани към образователния център. 

Използване на изложбените части, залите за самостоятелна работа и техниката на образователния 

център. 

Оборудване (определители, компаси, фотокапани, материали за творческа работа и др.).  

Медицинска застраховка. 

 

Програмата се провежда при минимум 8 записани участника. 

 

Повече информация и записване на телефон 0888268414 (Елена Цингарска) и на e-mail: 

lageri.vlahi@gmail.com. Можете да ни пишете и във фейсбук. 

 

Запазваме си правото за промени в програмата, за които ще ви уведомяваме своевременно. 

________________________________________________________________________________ 

Програмите на Образователния център се организират от туроператор УАЙЛДЛАЙФ ЕООД с 

удостоверение за извършване на туроператорска дейност №: РК-01-7638. 

 


