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Община Враца приключи изпълнението на проект „Развитие на устойчив туризъм в 
община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, реализиран в партньорство с Дирекция 
Природен парк „Врачански Балкан”. Той се осъществи с финансовата подкрепа на 
оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Стойността на 
проекта е 5 324 298,50 лeвa, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 4 515 
528,02 лeвa, а съфинансирането от Община Враца - 211 783,56 лeвa. Осигурено е 
дофинансиране от 596 986,92 лева. Проектните дейности се изпълниха в периода 
23.11.2011 – 04.08.2015 г. В резултат от тяхното реализиране около и в пещера „Леденика” 
се създаде развлекателен парк „Леденика”, който е композиран от отделни тематични и 
атрактивни модули. На площадката пред входа на пещерата фигура във весел триизмерен 
детски формат, подобен на анимационните характери, представлява уголемен макет на 
най-интересния пещерен организъм в Леденика –Светломразец, наречен в проекта 
“Ледениче”. Модулът допринася за преразпределяне на влизащи и излизащи от пещерата 
посетители и в същото време е своеобразна защита на чакащите от некомфортни 
атмосферни условия. Вътрешността на самата пещера е превърната в иновативен 
подземен атракцион. Посетителите на „Леденика” стават участници в атракция от ново 
поколение. В пещерата се представя шоуто „Звук и светлина”. Модерни технологии 
реализират графична 2 и 3D анимация, персонализирана и синхронизирана с музика, говор 
и аудио ефекти. По този начин традиционният до сега метод на представяне на пещерата 
чрез екскурзоводска беседа се заменя с аудио и светлинна хореография. В Концертната 
зала се представя „Воден спектакъл” - пет-минутна мултимедиална прожекция върху воден 
екран. Иноватовното средство за комуникация е ефектен и сценографичен елемент със 
силно въздействие. Продължавайки навътре в пещерата, туристите имат възможността да 
видят естествено образувалите се скални форми, наподобяващи фигури на „Великан”, 
„Сокол”, „Къщата на Баба Яга”, „Мастилница” и др., чрез графичното шоу възпроизведено 
от лазерните проектори. В Езерото на желанията е представена „Фея Леденика”- три-
минутна видео прожекция върху малък воден екран. Спектакълът акцентира върху един от 
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символите на пещерата, легендата за езерото „сбъдващо желанията”. В Малката пропаст 
благодарение на модерните технологии се реализира обемно шоу, с музика и звукови 
ефекти, наречено „Вулканът”. Всички светлини са технология LED RGB, която е в 
състояние да възпроизведе хиляди различни цветове и нюанси. Озвучаването, 
типологията, мощността и разпределението на колоните са подбрани според условията на 
пещерата и според предвидения за постигане звуков ефект. С цел опазване на природната 
забележителност и нейните обитатели, лазерните системи са специално проектирани за 
работа в пещерата. Прожекторите са последна генерация осветление, и поради 
излъчването си на студена светлина, предотвратяват образуването на мъх и растителност 
по стените, сталактитните, сталакмитните и сталактонните образувания. За да се увеличи 
посещаемостта в пещерата „Леденика” е необходимо предлагане на допълнителни услуги 
за чакащите, което целим с реконструирания посетителски център. Чрез проекта пред 
входа на пещерата е изграден образователен/интерпретативен модул „Прилепа”, като за 
целта е извършена рехабилитация и разширение на съществуващия информационен 
център. В него се предоставя информация за основния атракцион – пещера „Леденика” и 
природния парк и неговите забележителности, флора, фауна, културно-историческо 
наследство, възможности за туризъм и др. В сградата се намира кино с 5D аудио и видео 
симулатор, привличащо с иновативното излъчване на филми с разнообразна тематика. 
Проектът включва и анимационен модул „Приказна алея” с амфитеатър, алея с познати 
приказни герои и театрална сцена на открито, на която в определени часове се провежда 
анимационно шоу. От ляво на входа на пещерата е изграден спортно-развлекателен модул 
„Мама, татко и ние”, който включва алпийска въжена градина, изкуствена алпийска стена, 
дървени конструкции, детска площадка и атракциони преместваем тип (Via feratta). 
Атракцията дава възможност за спортни занимания на открито за цялото семейство. По 
проекта е изградена допълнителна техническа дребномащабна инфраструктура - нов 
водопровод от хижа „Леденика” до входа на пещерата, оформление на околни 
пространства, кътове за отдих, поставяне на указателни табели. Изграден е туристически 
маршрут Горно Озирово - Леденика, осигуряващ връзка на любители на пешеходния 
туризъм и велотуристи до парка от страна на курортния център Вършец. Маршрута се 
изминава за около 4 часа, като трасето преминава по съществуваща пътека. Изграден е и 
туристически маршрут от Враца до пещера „Леденика”. Екопътеката преминава през най-
атрактивните от природна и ландшафтна гледна точка територии на района. По трасето са 
разположени различни съоръжения и елементи, които улесняват преминаването, 
предоставят информация или възможност за почивка. Закупени са две атрактивни 
влакчета, които ще се ползват от жителите и гостите на града. Първият определен 
маршрут е Блок 26 в ж.к. „Дъбника”, бул. „България”, ул. „Христо Ботев”, „Крайречен 
булевард”, Природозащитен център „Натура”, ул. „Вратица”, разклон с.Згориград и обратно 
до Блок 26 в ж.к.„Дъбника”. Вторият маршрут е Спортен комплекс в ж.к.”Младост”, блок 10, 
ул.„Георги Апостолов”, ул.„Спортна”, бул.„Демокрация”, ул. „Козлодуйски бряг”, в дясно по 
ул. „Ген.Леонов”, ул.„Радецки”, бул.„Втори юни”, Природозащитен център „Натура”, 
ресторант „Чайка”, разклон с.Згориград и обратно до Спортен комплекс в ж.к.”Младост”. 
Проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони” 
включва и разработването на Концепция за функционирането на Развлекателен парк 
„Леденика”.Тя представлява пакет от документи, свързани с функционирането, 
управлението и развитието на парка, проучване и анализиране на силни, слаби страни, 
възможности и заплахи (SWOT - анализ), анализиране и обобщаване на добри практики за 
управление на подобен тип атракции, разработване на програми за анимация и 
интерпретация, програма свързана с управление на човешките ресурси, следене на 
конкуренцията, анализ и методи на мониторинга и методология за управление на 
туристическите потоци. Десет лица успешно завършиха обучение по специалност 
„Туристическа анимация”, професия „Аниматор в туризма” и по специалност 
„Екскурзоводско обслужване”, професия „Екскурзовод”. След получаването на 
свидетелствата за професионална квалификация те бяха назначени на трудови договори 
към общинското предприятие “Спорт и туризъм”. 
Популяризирането на развлекателен парк „Леденика” се осъществи чрез предвидените в 
проекта три специални събития, организирани и проведени от Ени филм ООД: Европейска 
нощ на прилепите на 09.06.2015 г., Карнавал на 15.06.2015 г. и Двудневен хепънинг на 19 и 
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20.06.2015 г. Първата проява бе насочена към възпитаници на детски градини от града и 
гости на парка. Карнавалът се осъществи с участието на младежи от Варна, Враца, Кнежа, 
Пазарджик, Перник, Русе, София, Стара Загора, Полша, Румъния, Турция и др. В 
двудневното събитие - хепънинг в местността „Леденика” се включиха танцов ансамбъл 
„Майсторите на танца”, хип-хоп формация „Суич”, Трио Евридика, илюзиониста Икар с две 
асистентки, певицата Гуна Иванова, танцов ансамбъл „Етнофолк”, участници в ТВ формати 
„Гласът на България” и „Мюзик Айдъл”. Освен това, изготвени са рекламни материали, 
аудиоклип с продължителност 2 минути, видеоклип – 1,30 минути и 30 минутен рекламен 
филм. Чрез разработената от Римекс ООД Враца Интернет страница могат да се правят 
онлайн резервации за Развлекателен парк „Леденика”. Проект „Развитие на устойчив 
туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони” допринася за преодоляване на 
несъответствието между богатия и разнообразен природен ресурсен потенциал в община 
Враца и липсата на развити атракции. В резултат от неговата реализация на туристическия 
пазар се предлага нов туристически продукт, създаден в съзвучие със съвременните 
туристически тенденции – нуждата от развлечения, търсене на приключения, нови 
познания, желание за контакт с природата и двигателни активности. Продуктът няма 
аналог в страната. Включените атракции и интегрирането им с анимационни програми 
премахна сезонността на посещенията, което допринася за устойчиво използване на 
ресурсите и увеличаване дела на сектор туризъм в общинската икономика. По данни на 
НСИ редица показатели за община Враца през 2014 г. бележат ръст спрямо базовата 2010 
г. Така например заетостта на легловата база се е повишила с 14,6 %, реализирани са 31 
320 броя повече нощувки, нетните годишни приходи от туризъм са се увеличили с 255 018 
лв., нетните годишни приходи от международен туризъм - с 205 954 лв. Поради факта, че 
туризмът е свързан с други сектори индустрия, постигнат е общ положителен ефект и 
оживление на общинската икономика като цяло. Като изпълнители на различни дейности 
по изпълнението на проекта бяха ангажирани 18 фирми с персонал общо 434 души. Най-
убедителният показател за успеха на проекта е увеличения ръст на посетители на пещера 
„Леденика”. През 2012 г. те са 17 154 души; през 2013 г. – 26 347 (нарастване с 53,6% 
спрямо 2012 г.), през 2014 г. – 40 358 (нарастване с 135,4% спрямо 2012 г.). Тази 
тенденция продължава – към 31.07.2015 г. посетителите на пещерата и на Развлекателния 
парк са достигнали 23 947, което е с 6 793 души повече отколкото през цялата 2012 г. 
Съответно са се увеличили и приходите от Развлекателен парк „Леденика”. През 2013 г. те 
са с 34 018 лв. повече от приходите през 2012 г., а през 2014 г. – нарастването спрямо 
2012 г. е с 114 464 лв. Развлекателен парк „Леденика” ще продължава да привлича туристи 
и да се утвърждава като атрактивна туристическа дестинация, като създадените в резултат 
от проекта 10 работни места ще бъдат запазени. 
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Съвместен проект с Румъния 

подготвя Община Враца 
 

 

 

 

Oбщина Враца  подписа предварително споразумение за партньорство за 
подготовката на проект с работно наименование „Геопарковете по Долен Дунав – 
възможност за опазване и устойчиво развитие на геоморфоложко и геоложко наследство”. 
Kметoвете на община Враца Николай Иванов,  община Роман Красимир Петков,  община 
Поноареле /Румъния/ Джорджица Патрашку и директора на фондация „Лице за изкуство и 
култура“ - Плевен Габриела Антонова сложиха подписите си под споразумението. На 
срещата присъства и председателят на румънското сдружение „Алексис Проджект” д-р 
Адриан Георге. 
Проектът предвижда кандидатстване за финансиране по програма „Интеррег Румъния - 
България 2014-2020г.”, Приоритетна ос 2 ”Зелен регион”, Специфична цел 
2.1.”Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и 
културното наследство. Максималният бюджет е в размер на 6 млн. евро, разпределени 
между партньорите, както следва: 1 900 000 евро за община Враца като водещ партньор, 
800 000 евро за община Роман, 3 000 000 евро за община Поноареле и 300 000 евро за 
фондация „Лице за изкуство и култура”. В рамките на проекта ще бъде разработен 
трансграничен туристически маршрут, който да популяризира развитието на устойчив 
туризъм, базиран на геоморфоложкото и геоложко наследство на общините партньори. 
Основните инвестиции в община Враца ще включват изграждане на туристическа 
инфраструктура и пешеходен туристически маршрут до природната забележителност 
„Божи мост” в Чиренско - Лиляшкия карстов район, изграждане на карстов ландшафтен 
парк „Понора” и подобряване на достъпността до обектите. Община Роман ще 
кандидатства за изграждане на комплексен информационно-туристически център и карстов 
ландшафтен парк „Камено поле-Кунино” и реставрация, консервация, експониране и 
социализация на културната ценност „Пустата църква” в село Камено поле, която ще е 
началото на пешеходния туристически маршрут. Община Поноареле ще инвестира 
отпуснатите средства в изграждането на туристически информационен център и 
реализирането на пешеходен маршрут в района на тяхна природна забележителност, 
също наречена „Божия мост” и разположено в близост лапиесово поле. Фондация „Лице за 
изкуство и култура” е един от двигателите, заедно с Българската асоциация за селски и 
екологичен туризъм, създали концепцията и реализирали изграждането на първия в 
България геопарк „Искър - Панега” в община Луковит. Основната роля на фондацията е 
свързана с развитието на концепцията за съвместния трансграничен туристически продукт 
и популяризирането му от двете страни на река Дунав.  
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Втори международен фестивал 
за древни култури „Слънцето 
на Тодорка”в село Оходен 

 

 

 От 23 до 26 юли в местността Валога край врачанското село Оходен  се проведе 
второто издание на фестивала за древни култури "Слънцето на Тодорка". Фестивалът се 
организира по идея на сдружение "ТЕМП-АРТ", Регионалния исторически музей – Враца с 
изключителната финансовата и логистична подкрепа на Община Враца. 

Фестивалът за древни култури  се организира в четири фестивални дни, през които 
участниците  живеят и творят на туристически бивак в непосредствена близост до 
археологическите разкопки.  Участие във форума взеха творчески групи от България с 
доказан опит във визуализирането на древни 
ритуали и обреди, археолози, студенти и 
преподаватели по археология от СУ „Климент 
Охридски“, Нов Български университет София и 
Археологическия институт с музей при БАН, 
преподаватели и ученици от специализирани 
исторически паралелки в страната. Фестивалът 
е организиран в три секции: арт, научна и 
младежка експериментална лаборатория, 
включваща иновативна форма на 
археологическо училище. По време на 
фестивала бяха представени  артистични 
реконструкции на древни ритуали и легенди, 
представяни от формации от страната и 
чужбина, семинар на тема „Праисторическите изследвания в началото на новото 
хилядолетие: открития, дискусии и проблеми в проучванията”, кръгли маси и дискусии на 
археолози, научни работници и представители на различни сдружения и институти, 
занимаващи се с теми свързани с древността и древното познание. Бяха обсъдени новости 
от динамично променящата се емпирична научна среда в областта на праисторията, бяха 
представени презентации и публикации на нови открития. В младежката експериментална 
лаборатория се включиха младежи от клубове по история в училищата от страната и 
студенти по археология. Те участваха в уъркшоповете по експериментално моделиране на 
керамика, обработка и производство на инструменти и култови предмети от кост, жътва на 
лимец с експериментални реплики на автентични сърпове и получиха сертификат за 
елементарен курс по археология. Изключителен интерес към археологическото училище 
проявен от средношколци от СОУ „Христо Ботев” и Езикова гимназия „Йоан Екзарх” град 
Враца, както и от училищата в селата Паволче, Мраморен и Чирен. Всички участници във 
форума  получиха статуетка със запазения знак на Фестивала, нефритен амулет „ 
Богинята майка”, свързан с плодородието, открит в местността Валога край Оходен. 
Амулетът е уникален за нашите земи. Той е със стилизирана форма на раждаща жена. 
Гостите на фестивала се радваха на фестивалния огън и арт програма, представени от 
ТГ”Темп”,театрална група „Мускетарите” от Перник и Арт студио „Камбана” от София и 
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наследници на викингите от Норвегия. Детско-юношеският театър „Лаврик”  представи 
историите на предците си в спектакъл, в който имаше борби, пламъци, пеене, хумор, 
култура, фолклор и митология, свързана с живота на хората от севера. Сдружението за 
възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол” от Варна  показа ранно- 
средновековния бит на българите, въоръжение и снаряжение от VII-IX век.  Демонстрация 
на занаяти - ковачество, плъстарство, изработка на шлемове, плетене на ризници, стрелба 
с традиционен, рефлексен лък, облекла и оръжия от периода бяха сред атракциите на 
фестивала. Във фестивала  се включиха също археологически екипи от Румъния и 
Украйна, студенти по специалността „Археология” на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ 
„Св.св. Кирил и Методий”, както и ученици от Експериментална група по археология на 
СОУ „Христо Ботев” - Враца и от Клуб по журналистика на езиковата гимназия „Йоан 
Екзарх” във Враца. 

 

 

 

 

Нови открития през 
археологическия сезон в 
местността „Градище” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проучването на археологическия обект в местността Градище – „люлка” на днешна 

Враца през 2015 г. се реализира за девета поредна година с финансиране в размер на 10 
хил. лева от Община Враца и под ръководството на археолозите от РИМ – Враца  доц. д-р 
Нарцис Торбов и Александра Петрова. До началото на регулярните археологически 
разкопки през 2007 г. е събрана обилна информация от отделни случайни находки, 
свидетелстващи за наличието на поселищен живот в местността от късната желязна епоха 
до края на Българското средновековие – V в. пр. Хр. – XIV в. (Божкова 1984, 15, обр. 1-2; 
Георгиева/Бучински 1959, 345; Antonov 2005, Torbov 2008, 65, fig 15a-b). През 1941 г. в 
останките на църква в местността е открит каменен надпис, свидетелстващ, че в крепостта 
край Вратцата е изграден царски манастир още по времето на цар Асен I (1187-1196). При 
Михаил II Асен манастирската обител получава царско дарение (Иванова 1946). През 1985 
г. са проведени проучвания на част от крепостната стена в рамките на месец, под 
ръководството на Пламен Иванов (Иванов 1988).   

В периода 2007 – 2015 г. в резултат на археологическите разкопки под ръководството 
на Нарцис Торбов и Александра Петрова е разкрита част от античното селище, 
средновековната крепост и град. Тяхното първоначално предназначение е да охраняват 
пътя към медните мини, разположени във Врачанския Балкан. Проучено е централното 
укрепление на крепостта, което има неправилна форма. Неговата северна страна е 
скалният масив, с който са свързани западната и източната стени на отбранителната 
система. Те са изградени от ломени камъни на хоросанова спойка. Лицевите страни са 
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иззидани от каменни блокове, а вътрешността представлява смес от ломени камъни и 
хоросан. Максималната дебелина на зидовете е 2,40 м. До момента са разкрити части от 
западната стена, която следва естествения скален зъбер. Тя е укрепена допълнително от 
отбранителна кула с квадратен план – Кула 1. Източната стена е разкрита изцяло. 
Северният и край е с по-малка дебелина, като тук е изградена стълба, разположена в 
близост до вътрешното лице на зида. При изграждането на източната стена са 
използувани дървени греди за подравняването му. Свързването на гредите помежду им е 
осъществено чрез железни клинове. Западната стена е укрепена и с отбранителна кула – 
Кула 2, която е с триъгълна форма. Двете стени на укреплението са свързани в южна 
посока чрез едно помещение с трапецовиден план. То е използвано за казарма, в която се 
е помещавал гарнизонът. 

Разкрита и част от втората крепостна стена, разположена южно от централното 
укрепление и успоредна на шосето и реката. Начинът на изграждане е сходен на този на 
укреплението – тя е построена от обработени камъни, споени с хоросан. 

През 2007 г. е проучена средновековна сграда – Църква 1, разкопана първоначално 
през 1942 г. В непосредствена близост до нея се намира пещера, в която е открит 
фрагментиран каменен надпис. Той свидетелства за съществуването на средновековен 
царски манастир през XIII в, който е бил дарен от цар Михаил ІІ Асен (1246-1256). В 
надписа за пръв път е споменато средновековното име на града Вратица (Иванова 1946). 
Част от църквата е разрушена след установяване на османското владичество в 
средновековна Вратица. 

През 2010-2013 г. бе проучена втора църква - Църква 2, която е със значителни 
размери – дължина 18 м. Разкритите находки – златен накит монети и др. свидетелстват, 
че храмът е изграден в VI в. По време на управлението на император Юстиниан I (527-
565), тя е разрушена вероятно от земетресение и не е възстановена поради заселването 
на славяните на Балканския полуостров. През средновековието върху нея са издигнати 
други постройки, част от който са рухнали по време на Османското владичество и от 
ерозията. 

През 2011 бе извършено и спасително проучване на трети християнски храм – 
Църква 3 от XII-XIV в. Тя е изоставена след установяване на османското владичество в 
град Враца. Част от нея е разрушена при разширяването на шосето Враца-Згориград и 
прокарването на канал до Лудото езеро.  

По време на проучването 2007-2015 г. е установена на античното селище и 
средновековния град, намиращи се в непосредствена близост до природния феномен 
прохода Вратцата: 

Първи период – IV-I в. пр. Хр. Разкрит е културен пласт, свидетелстващ, че е 
съществувало тракийско селище. Открити са бронзови фибули, сребърна дръжка от съд, 
подобен на тези от Рогозенското съкровище и гробниците от Могиланската могила от 
Северозападна България. Намерени са бронзови монета, отсечена в град Маронея, на 
Егейското крайбрежие от серия, която се датира 398/7 - 348/7 г. пр. Хр. Открит е и римски 
републикански денар, отсечен 112/111 г. пр. Хр.  

Втори период – края на I-IV в. Селището с определени прекъсвания продължава да 
съществува през римското владичество. В хода на проучването са разкрити стени от 
антични сгради, изградени от камък и тухли, споени с хоросан. Намерени са фибули и 
златен накит. Открити са монети от императорите от Юлиево-Клавдиевата династия - 
Октавиан Август (27 г. пр. Хр-14), Тиберий (14-37), Калигула (37-41.) и Клавдий (41-54.), 
както и от римските владетели, управлявали по-късно - Септимий Север (193-211), Юлия 
Домна (211-217), Гордиан III (238-244), Клавдии II (268-270), Нумериан (283-284), 
Константин I Велики (307-337), Констанций II (337-361), Валенс (364-378), Теодосий I (379-
395). 

Трети период – V-VI в. През ранновизантийската епоха поселищният живот е 
възстановен. Върху раннохристиянски некропол (от който до момента са проучени 4 детски 
гроба) е построена църква със значителни размери – дължина над 20 м. в базиликален 
план. Тя е функционирала, като епископски катедрален храм, но за съжаление е 
разрушена от природен катаклизъм (земетресение) в първата половина на VІ в., след 
което не е възстановена. През средновековието върху руините на храма преминава 
трасето на крепостната стена на средновековният град Вратица. Тогава започва 
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изграждането на укрепителната система, за което свидетелстват западната и южната 
стени на голямото помещение (казарма) на укреплението. Открити са златни и бронзови 
монети на императорите Зенон І (474-475/ 476-491), Анастасий (491-518), Юстин (518-527), 
Юстиниан I (527-565), Юстин ІІ (565-578), както и оловен печат на император Юстиниан I 
(527-565).  

Четвърт период – XII-XIV в. Последното и окончателно застрояване на укреплението 
е извършено през Средновековието, за което свидетелстват откритите бронзови монети и 
керамика. Тогава крепостта придобива окончателно очертанията, фиксирани по време на 
археологическото проучване. През този период тя се разраства в средновековен град - 
Вратица, който започва да се разраства в източна посока по дефилето на р. Въртешница/ 
Лева, формира свои квартали, за да достигне през следващите столетия рамките на 
съвременна Враца. През 2014 г. бе локализиран един от кварталните некрополи на 
средновековния град Вратица, който се е развил през ХІІ – ХІV в. около проучената през 
1941 г. и 2007 г. Църква 1, в рамките на защитената от крепостната стена градска 
територия. До момента са проучени пет гроба на възрастни индивиди, разположени южно 
от църквата, погребани съгласно християнския канон. Интересен случай представлява 
откритият в Гроб 1 ломен камък върху гръдния кош на погребания, в областта на сърцето – 
проява на традиционните практики за „обезвреждане” на мъртвия, известни ни от 
етнографската литература.  

Сред находките на сезон 2015 г. са: бронзови и сребърни монети от античността, 
българското средновековие и османския период; елементи на облеклото (копчета) и 
предмети от бита (железни ножчета, прешлени за вретено, фрагментирани керамични 
съдове, сред които и разпространената масово в тази част от българските земи от ХІІІ в. 
насетне сграфито керамика); остеологичен животински материал – свидетелство за 
консумацията на месна храна от населението обитавало крепостта; строителни материали 
– железни клинове и гвоздеи, използвани за скрепяването на дървени елементи.  

Заради големия интерес и за да бъде улеснен достъпът до обекта през 2009 г. бе 
изградена туристическата екопътека „Наследствена пътека Вратица”, по която деца и 
възрастни всеки ден изкачват стръмния терен към старината. Поставени са 
информационни табели с описание на разкритите археологически структури. Местността 
Градище е посещавана от туристи, които имат възможност да наблюдават непосредствено 
проучването през летните месеци. Сега Общината се е заела да направи по-лесен подход 
към древния град. Той пък ще бъде напълно реставриран и консервиран, за да може да се 
посещава от туристи, които да усетят духа на стара Враца и на столицата на тракийското 
царство Трибали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден на околна среда - Среща 
на Асоциацията на 

професионалните географи и 
регионалисти 

 
 

 

Национална среща на 
професионалните географи и 

регионалисти, по време на която, пред учители по география от региона и страната бе 
представен Наръчника за образователни дейности в ПП "Врачански Балкан".  
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Ученици от ПМГ с ръководител Жулиета Босилкова представиха постерна изложба, 
свързана с опазване на околната среда, презентация по темата и специално написано есе 
за празника. Програмата завърши с четене на стихотворения на Хайтов. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заместник министри на 
Министерството на 

земеделието и храните и на 
Министерството на околна 
и водите откриха новия 
посетителски център на 
ПП”Врачански Балкан” 

 

 

 

 

 

 

На 12 юни, в местността „Копана могила“ край Враца се състоя официалната 
церемония по откриване на „Посетителски център с контролен горски пункт – Враца”, 
организирана от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна 
агенция по горите. Центърът е изграден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”. Стойността на проекта е 4 533 937,85 
лева. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”  
Обектът беше стартиран през ноември 2013 г. Проектант на екологичната сграда е арх. 
Валери Маринов, а „ИНКОМС ЕСТ Милин камък“ ООД  е фирмата изпълнител.  

Центърът ще изпълнява комуникационна, образователна и управленска функция. В 
него ще бъдат разположени администрацията на ПП „Врачански Балкан”, образователно-
интерпретативен център и контролна зала за пожаронаблюдение, опазване и охрана на 
животински и растителни видове на територията на парка. 

На церемонията 
присъстваха: доц. Георги 
Костов – зам.- министър 
на земеделието и 
храните, г-н Бойко 
Малинов - зам. - министър 
на околната среда и 
водите, инж. Тони 
Кръстев – изпълнителен 
директор на 
Изпълнителна агенция по 
горите, кметът на гр. 
Враца инж. Николай 
Иванов, главен комисар 
Николай Николов – 
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директор на Главна Дирекция ПБЗН - Враца, инж. Николай Ненчев - домакин на събитието 
и директор на ДПП „Врачански Балкан“, както и други официални лица, гости и 
представители на медиите. 

Сградата бе открита с тържествен водосвет от отец Николай Димитров. 
Приветствени речи произнесоха  зам. – министър на земеделието и храните Георги 

Костов, зам. - министъра на околната среда и водите Бойко Малинов, домакинът на 
събитието инж. Николай Ненчев и кметът на Враца инж. Николай Иванов. 

С рязане на триколъорна лента от официалните лица и плискане на менче с вода 
символично бе отбелязано приключването на строителството на обекта.  

Изключителен интерес проявиха гостите след официалната церемония. Те бяха 
поканени да разгледат новооткрития център. Голяма част от тях посетиха и местността 
„Замбина могила“, където са разположени трите автоматични наблюдателни станции, част 
от „Интегрираната система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни 
видове на територията на парка“, включена в проекта. 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. Презентация и 
демонстрация на системата по-късно бе направена в новооткрития административен 
център.  

Тържественото събитие продължи с дискусия на тема „Горски пожари“ и 
„Предоставяне на информация за одобрени проекти за изграждане на системи за 
наблюдение и откриване на пожари, финансирани по ПРСР 2007-20413 г.“ 

 
 

 

 

 

 

 

Участие на Община Враца в 
„Дани банице” Бела Паланка Сърбия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представители на Община Враца взеха 

участие в 10-тото издание на гастро – туристическия 
фестивал „Дани банице в сръбския град Бела 
Паланка.  

  В категорията „Сладки баници” бяха 
представени подготвените баници. 

Фестивалът „Дани банице” се организира от 
Общината на Бела Паланка и  туристическата 
организация в града. В тридневната програма на 
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фестивала бяха включени конкурси за баници в 3 категории, конкурс за малки кулинари, 
презентации и концерти на местни фолклорни състави и състав от побратимения на Бела 
Паланка български град Етрополе.   

В авторитетното жури, председателствано от Йован Вукелич от Националната 
Асоциация на майстор- готвачите на Сърбия тази година бяха включени Иван Звездев от 
България и известен румънски кулинар, които оценяваха 260-те баници, участващи в 
конкурса. 

Фестивалът тази година отбеляза своеобразен рекорд по броя на посетителите – 
над 30 000. В чест на годишнината в центъра на Бела Паланка беше официално открита 
статия на жената- майсторка на баници – символа на фестивала. 

На официалното награждаване Община Враца получи почетна грамота за участие и 
принос в рекламирането на Фестивала, а Генка Филипова – грамота за участие за 
изработена конкурсна баница. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Засилен интерес към 
организираните преходи в ПП 

”Врачански Балкан” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Много любители на планината се включиха в летните излетите организирани от 
ДПП "Врачански Балкан" и ПЦ "Натура" праз почивните дни на лятото. Малки и големи 
успешно преминаха през по-популярните екопътеки, полюбуваха се на водопади и 
живописни долове, видяха впечатляващи гледки. Водачите на походите разказваха 
интересни факти за формирането на скалите, пещерите, както и основни правила за 
движение в планината. 
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Еньовден в Природозащитен център „Натура” 
 
 

 

 

 
На 24 юни в Природозащитен център „Натура” за поредна година Дирекцията на 

ПП”Врачански Балкан”, Природозащитен център”Натура”, Община Враца и ученици от клуб 
по екология „Таралежите”,  приятели и гости отбележиха  Еньовден. Събитието започна с 
презентация за историята на празника, след което бе показано как се изработва специален 
амулет за здраве. Всички гости имаха възможността да преминат през празничен еньов 
венец, както повелява традицията, изработен от 77 билки, участваха в разпознаването на 
билките и получиха кулинарни рецепти. В рамките на събитието бе представена и 
постерна изложба с билките в ПП „Врачански Балкан”, начините за тяхното събиране и 
употреба. Мероприятието завърши с чай от билки, брани във Природен парк "Врачански 
Балкан", домашни курабийки и много настроение. 
 

 
 

Обновената еко пътека Боров камък 
очаква своите посетители 

 
 

 

 

 

 

 

През месец юли Дирекция на ПП 
„Врачански Балкан” към Изпълнителна 
агенция по горите извърши цялостен ремонт и 
обновяване на Врачанската еко пътека „Боров 
камък”. Поради тежките зимни условия голяма 
част от инфраструктурата на пътеката беше 
увредена и преминаването по нея беше 
затруднено. Освен подмяната на дървените 
конструкции по маршрута са изградени и нова 
беседка и информационни табели на 
български и английски език. Освен 
информация за маршрута посетителите ще 
могат да се запознаят с основните 
представители на флората и фауната, който 
обитават защитената местност.  

В горещото време екопътека Боров 
камък е един от най-предпочитаните 
маршрути, тъй като минава по сенчестия дол 
на река Лева и стига до водопада Боров камък 

(63 м). Време за преминаването на пътеката е около 2 часа в една посока. 
Ремонтът се извърши в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и 

управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет 
на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г. 
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Фестивал Vola Open Air 
 

 

 

 

 

 

 

 

На връх Околчица в Природен парк Врачански Балкан се проведе петото издание на 
двудневния фестивал Vola Open Air. Към интересната музикална селекция, разпростряна 
на цели 3 сцени, тази година се случиха и множество разнообразни дневни и вечерни 
забавления на открито. 

Изявиха се над 30 артисти, които със своите умения създадоха еуфория на трите 
фестивални сцени. 

Тази година, като допълнителни забавления към музикалната селекция, 
организаторите добавиха и въжена линия, осъществена от Спелео клуб Мездра. 

 
 

 

 

 

 

 

Поклоннически поход 
„Св. Иван Рилски” 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 30 и 31 юли през ПП "Врачански Балкан" премина Поклоннически поход „Св. 
Иван Рилски” 2015. 

С проявата се цели обхождане на места, свързани с почитания от всички българи 
светец. Началото беше на 26 юли във Велико Търново, където 274 години са престояли 
мощите на преподобния. След обход из Великотърновска епархия поклонниците  
пристигнаха на 30 юли във Враца, където се поклониха в Катедралния храм „Св. 
Дванадесет Апостоли”. Основната цел на престоя във Врачанско бе посещението на 
Бистрецкия манастир „Св. Иван Пусти”, към който се подходи от село Бели извор. На 31 
юли групата тръгна от Дома на алпиниста с водач от ДПП "Врачански Балкан". Маршрутът 
бе  Войводин дол – село Челопек, след което поклонниците отпътуваха за Черепишкия 
манастир. 
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ЕКОУЧИЛИЩЕ 
„ПРИЯТЕЛИ НА 
ВОДАТА”-2015 в 
Природен парк 

„Врачански Балкан” 
 

 

 

 

 

 

 

 

От 17 до 21 август Дирекция на ПП „Врачански Балкан” и Фондация “Български 
Младежки Воден Парламент” /БМВП/ организираха ЕКОУЧИЛИЩЕ „ПРИЯТЕЛИ НА 
ВОДАТА”-2015 в Природен парк „Врачански Балкан”. 

В лятното Екоучилище взеха участие общо 52 младежи и техните ръководители, в 
т.ч.: 27 български ученици, 11 български преподаватели от 11 учебни заведения от цялата 
страна и група от 10 младежи от френския МВП с 3 ръководители и 1 експерт от Агенция 
по водите „Артоа – Пикарди” Франция; 

Програмата за провеждане на лятното Екоучилище е разработена от представители 
на Младежки воден парламент и експерти от Басейновите дирекции, Дирекция „Природен 
парк Врачански Балкан” и РИОСВ Враца към МОСВ. Заложени са три направления за 
обучения и дейности: води, флора и фауна на „Природен парк Врачански Балкан”. 

Представителите на Басейновите дирекции и Дирекция „Природен парк Врачански 
Балкан” осигуриха експертна помощ при провеждането на специализираните обучения. 
Участниците в екологичното училище представиха своя опит в прилагането на различни 
форми за извънкласно обучение (провеждане на учебни експедиции, семинари, кампании 
за почистване и поставяне на информационни табели и маркировка на защитени 
територии, състезания на екологична и природозащитна тематика; разработване на 
проекти за стартиране на извънкласни форми за екологично обучение и др.). 

Участниците в Екоучилището се включиха в извънкласно обучение чрез: посещение 
на Природозащитен център „Натура”, участие в природонаучни дейности (наблюдения, 
мониторинг, хидрометрични анализи), включване в природозащитни дейности (оценка на 
следи от антропогенно въздействие, почистване на територии и водни обекти, определяне 
и маркиране на защитени видове), организиране на информационни кампании и включване  

на посетителите на ПП „Врачански Балкан” в природозащитните дейности; 
туристически походи до интересни обекти от Врачански Балкан и Северозападна 
България. 
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Екологично обучение на тема: "Моето място сред природата" 
 

 

 

Младежки център-Враца, Природозащитен център "Натура" - Враца, към ДПП 
"Врачански Балкан" и Община Враца, проведоха екологично обучение на тема: "Моето 
място сред природата" с клуба по "Екология" от ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА 
ГРИЖА „ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - Враца. В програмата младежите се запознаха с ПП 
Врачански Балкан" и интерактивните модели и макети в Природозащитен център – 
„Натура” . Децата научиха за защитените животински и растителни видове; разиграха 
различни ролеви и интерактивни игри, възпитаващи екокултура и развиващи сетивата. 
Събитието бе отразено от местните медии в града. 

Наградният фонд и лакомствата за децата бяха осигурени от Община Враца. 
 

 

  

 
 

Горски хепънинг  
в село Паволче 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забавление от сърце! Чрез забавни игри учениците и децата научиха интересни 
факти за горските обитатели на ПП "Врачански Балкан", къде и как живеят прилепите, 
нарисуваха ги, скачаха като катеричка, "храниха" дърво с торбички пълни с пясък, стреляха 
със стрелички, лък и прашка. Посетиха импровизираното студио за красота, след това се 
снимаха за спомен във "фотостудиото". Хепънингът завърши с прекрасно изпълнение на 
"Самодивски танц". Събитието бе организирано от НЧ "Фар 1930", Природозащитен център 
"Натура" към ДПП „Врачански Балкан“, Екоклуб "Таралежите" към ПМГ гр. Враца и 
посетено от представители на Община Враца и Кметство Паволче. 

 
 
 
Съгласувал: Маринела Петрова 
Директор Дирекция „ОКСТ” 
 
Изготвил: Бойка Банкова 
Главен експерт Туризъм 


