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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

Месец  ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2013 година  

 

 

 

 

 

 
 

Инж. Николай Иванов получи 

златен приз за утвърждаването 

на Враца като туристическа 

дестинация 
 
 
 
 

Кметът на Враца инж. Николай Иванов получи награда златен приз „За 
утвърждаване на Враца като устойчива туристическа дестинация”. Наградата бе 
присъдена от списание „Туризъм и отдих” и бе връчена на специална церемония в 
рамките на Международното туристическо изложение „Ваканция СПА ЕКСПО” в 
София. Церемонията започна с изпълнение на любимата на няколко поколения 
българи певица Валя Балканска, която също беше сред наградените. Общо над 300 
бяха номинациите, които се състезаваха в 30 категории, като броят на категориите не 
е случайно число, а е посветен на 30-годишнината на списанието „Туризъм и отдих”. 
Сред официалните гости на празника бе заместник-министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Иво Маринов. Наградата бе връчена на инж. Николай Иванов 
от главния редактор на списанието Димитър Кирекчиев.  

 

    
           

Тази година Община Враца участва с щанд от 24 кв.м. като бяха представени 
възможностите за културен, фестивален, ловен и атракционен туризъм. Свои 
туристически продукти представиха Регионалният исторически музей, Мемориален 
комплекс „Ботев път”, атракционният парк „Приказката”, клубовете по пара и 
делтапланеризъм, велоклуб „Герак”, ПП „Врачански Балкан”. За първи път бяха 
показани възможностите за ски-училище за деца, които се предлагат в местността 
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„Пършевица”. Туроператорска фирма предложи на гостите дву-, три-, четири- и 
шестдневни туристически пакети за отдих във Врачанско. 

 На щанда на Община Враца бе представен клъстер „Тракея”, който показа 
биопродукти от лимец – хляб, бонбони и бира.  

По достойнство бе оценена и новата артистична реконструкция „Олтар на 
слънцето”, която специално за изложението подготвиха младите актьори от ТГ „ТЕМП” 
с режисьор Георги Врабчев.  Тазгодишното издание на туристическата борса беше 
юбилейно и кметът на община Враца връчи поздравителен адрес и икона на 
организаторите от Примекспо. В последния ден на изложението на врачанския щанд 
бе  представен Международният фолклорен фестивал „Врачанска пролет” и 
традиционният празник на баницата в село Баница. Посетителите вкусиха от вкусните 
баници и питки и отпиха от  виното „Бургозоне”, с което се представиха местните 
винопроизводители. 
 
 

  

Филмова лектория “Враца и региона – туризмът във филми и 

документални кадри” 

 

 

 

Цикълът предвижда прожекции на филмови продукции за актуални 
туристически събития и обекти, изработени по различни проекти и срещи с 
туристически и екоклубове от Враца и региона. Целта е запознаване на врачанската 
общественост, представителите на туристическия бранш и клубовете със значимите 
културни събития и туристически обекти в региона. Събитията включват дискусии с 
авторите на продукциите. Първата прожекция бе на кинолентата на Искрен 
Красимиров „Каменното съкровище от Мездра”, разказваща за античната и 
средновековна крепост „Калето" в гр. Мездра. Филмовата лектория се провежда в 
семинарната зала на Природозащитен център „Натура”. 

Организатори са Община Враца и Дирекция на Природен парк „Врачански 
Балкан”. 
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Нови информационни пунктове 

в Природен парк "Врачански 

Балкан" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През месец януари започна монтажа на 10 информационни пункта на територията 
на Природен парк "Врачански Балкан". Те ще бъдат поставени на централни места в 
населените места, разположени по периферията на парка, а именно в селата 
Згориград, Паволче, Челопек, Зверино, Оплетня, Лакатник, Дружево, Миланово, Долна 
Бяла Речка и Горно Озирово.  
Пунктовете са с модерен дизайн и представляват навеси, оборудвани с 

информационни панели и кът за отдих. Информационни табели ще запознават 
туристите с биоразнообразието на природен парк "Врачански Балкан", историята, 
традициите и културно-историческите забележителности на съответното населено 
място. На всеки пункт ще има и подробна туристическа карта на Природен парк 
"Врачански Балкан", с отбелязани на нея туристически и интерпретативни маршрути и 
природни забележителности. 
Информационните пунктове са изработени по проект „Изпълнение на дейности за 

устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, Договор № DIR-
5113326-C-005.  

“Проектът 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 2007–2013г.” 
http://ope.moew.government.bg/bg 
 

 

 

 

Световен ден  

на влажните зони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 февруари 2013 г. от 14.45 ч. в Природозащитен център «Натура» беше 
отбелязан Световния ден на влажните зони. Ученици от Еко клуб «Детелини» към СОУ 
«Христо Ботев» и от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  направиха презентации за 
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значението на влажните зони и  представиха най-популярните от тях. Всеки участник е 
предвидил да сподели свое любимо произведение, снимка, рисунка или песен, които 
са свързани с влажните зони в България. Дирекция на Природен парк «Врачански 
Балкан» организира томбола с много награди и изненади за учениците. Атрактивните  
постери за наградите са осигурени от Сдружение Зелени Балкани. 
По време на инициативата експерти от ПП «Врачански Балкан»  разказаха за 

влажните зони във Врачанската планина, чието значение често бива пренебрегвано 
или малко известно. Въпреки карстовия състав на скалите, Природен парк „Врачански 
балкан” е известен с красивите си и атрактивни водопади („Скакля”,  „Боров камък”, 
„Женската вода” и др.) и карстови извори покрай които минават еко и туристически 
маршрути. Малко известни на врачани са така наречените „Локви” - естествени 
еутрофни езера, които се намират над хижа „Пършевица”. Поради своята ограниченост 
влажните зони са изключително важни за водопой на дивите животни както и като 
местообитания на много растения и животни.  
снимка: Локвите, автор Никола Стефанов 
 
 
 
 

 

Стартира проект за развитие на устойчив 

бизнес в ПП "Врачански Балкан" 

 

 

Природен парк „Врачански Балкан” е една от целевите територии, където ще се 
реализират дейности за устойчив бизнес по проект „Да свържем опазването на 
природата с устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-
швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с 
участието на гражданското общество. 

Общата цел на проекта е да се направи връзка между запазването на 
биоразнообразието и развитието на селските райони в териториите с висока природна 
стойност чрез устойчиви пазарни механизми и засилено участие на обществеността. 
Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски 
франка е съфинансирането от българските партньори. Проектът ще се изпълнява в 
района на Централна и Западна Стара планина и обединява усилията на 11 
партньорски организации: четири швейцарски (Фондация SAVE, Про Натура/Приятели 
на Земята – Швейцария/, REDD, BirdLife Switzerland (SVS)), и седем български 
партньори (Фондация „Биоселена“ за биологично земеделие, Развъдна асоциация за 
местни породи овце, Асоциацията на Парковете в България, Българска фондация 
Биоразнообразие, WWF Дунавско-Карпатска програма България, Българското 
дружество за защита на птиците).  

Партньорите по проекта са си поставили амбициозната задача да докажат, че 
местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и 
да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони на България. 

Основните дейности включват: 
Прилагане на най-малко три схеми за плащане на екосистемни услуги, чрез 

което ще се запазят 15 000 хектара ценни природни местообитания;  
Качествени храни, произведени в рамките на проекта да бъдат предлагани на 

фермерски пазари в София, Монтана, Троян и Карлово; 
Най-малко 30 ферми от района на проекта, които произвеждат и продават 

качествени храни с висока добавена стойност (мляко и млечни продукти, месо, яйца, 
мед и др.) да бъдат подпомогнати; 

Пет местни бизнеса, които използват устойчиво местните ресурси, без да 
вредят на природата да бъдат подкрепени финансово; 
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Опазването на 27 български редки местни породи чрез създаване на ДНК 
лаборатория, което да допринесе за генетичната чистота на местните породи и да 
подобри схемата за тяхното субсидиране; 

Повече от 75 000 души да се запознаят с продуктите и услугите, създадени в 
хода на проекта, по време на националните и регионални промоционални събития; 

Най-малко 5000 деца и младежи да бъдат обучени в новосъздадената Детска 
природна академия – съвременен модел за интерактивно екологично образование и 
работа с деца на закрито и открито; 

Успехът на проекта ще бъде доказателство, че териториите с висока природна 
стойност могат да привлекат инвестиции от типа "2 в 1": осигуряване на устойчиво 
развитие и опазване на природата. Постиженията ще бъдат стимулиращ пример и 
модел за прилагане в други райони на България, които доказват на практика, че 
мрежата Натура 2000 не е пречка за бизнеса, нито набор от сложни правила, а реална 
възможност да се предлагат продукти и услуги с високо качество и екологична 
стойност, които са все по-търсени от българските и европейските потребители. 

 
За повече информация: 
http://www.bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez1&rec=197&id=198 
 

 

 

 

 

 

Светът на лешоядите в ОДЗ 

"Европейчета" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 22 февруари 2013 г. експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански 
Балкан” и Природозащитен център „Натура” изнесоха образователна презентация 
„Светът на лешоядите” в ОДЗ „Европейчета” . Освен на снимки и рисунки, децата 
имаха възможност да видят тези величествени птици и в реални размери, чрез 
специално донесения макет на белоглав лешояд. Обучителният час беше съпроводен 
и с много игри, които да покажат ролята на птиците в природата и тяхното значение за 
човека и екосистемите. Инициативата е във връзка с дейностите по възстановяване на 
популацията белоглавия лешояд на територията на природен парк „Врачански Балкан” 
по проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в 
България”. 
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Посещение на Лакатнишки скали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 23 февруари 2013 г. експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански 
Балкан” организираха еднодневно посещение на Защитена местност „Лакатнишки 
скали” за учениците от екоклуб „Детелини”. В рамките на екскурзията малките 
природолюбители посетиха карстовия извор „Житолюб”, пещерата „Темната дупка” и 
преминаха по екопътеката до заслона „Орлово гнездо” и паметника на Септемврийци. 
По време на прехода учениците научиха интересна информация за защитената 
местност и за характерните растителни и животински видове, които се срещат там. 
Най-емоционалното изживяване, обаче, се оказа влизането в пещерата „Темната 
дупка” по време на което учениците наблюдаваха пещерни образувания, прилепи от 
вида малък и голям подковонос, нощни пеперуди и паяци. Заедно с красивите 
природни гледки, учениците отбелязаха и наличието на много отпадъци и 
замърсявания в района и изявиха желание да се включат в неговото почистване по 
време на Националните дни на природните паркове. В края на екскурзията беше 
организирана томбола с подаръци от Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”. 
 
 

 

 
 

 
Съгласувал: Зам-кмет: Красимир Богданов 
 
Изготвил: Бойка Банкова – главен експерт „Туризъм” 


