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Дните на баницата в град Бела 

Паланка - Сърбия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 16 и 17 август представители на Община Враца и на читалищата от селата в 
Община Враца посетиха кулинарния фестивал „Дани банице” в град Бела Паланка- 
Сърбия. 

 С баници се представиха  майсторите на баници от селата Паволче, Згориград, 
Баница, Челопек, Девене, Оходен, Тишевица и Бистрец. Нашите участници бяха 
подготвили традиционни за региона баници, с които се включиха в двете конкурсни 
категории- за сладки и солени баници. 

Фестивалът „Дани банице” се организира за 9-ти път в китния сръбски град от 
общината на Бела Паланка и  туристическата организация в града. В тридневната 
програма на фестивала освен местните кулинари се включиха и представители на 3 
български общини- Враца, Ловеч и Троян. Авторитетно жури, председателствано от Йован 

Вукелич от Националната Асоциация на 
майстор- готвачите на Сърбия 
оценяваха 900-те баници, участващи в 
конкурса. 

Фестивалните дни включваха и 
конкурси за малки кулинари, 
презентации и концерти. Участваха 

представители на посолствата и техните деца 
от  Канада, Индия, Гана, Иран и Австралия. 
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Нашите участници получиха почетни грамоти, а Дениза Иванова от с. Паволче беше 
класирана на престижното четвърто място в категорията „Сладки баници”. 

На специално организираната среща с кметското ръководство на Бела Паланка 
бяха договорени бъдещи контакти между двете общини в областта на туризма, културата, 
спорта и образованието. 

 
 

 

 

 

 

Изложба на Василевса в пещерата 

„Леденика” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На 28 юли пещерата Леденика се превърна в експозиционна зала за представянето 

на последните творби на врачанския художник Александър Василев-Василевса. Изложбата 
бе открита  от заместник-кмета на Враца Красимир Богданов. В най-голямата зала на 
пещерата – Концертната, сред красивите сталактити и сталактони бяха подредени 30 
творби на Василевса, създадени през последната година. Художникът разказа, че 
работите се показват за първи път в пещерата. Картините са създадени с уникалната 
техника на твореца - мозаечна живопис. Той сподели, че повечето от платната са 
вдъхновени от изкуството на големи и силни спортисти като Кубрат Пулев-Кобрата, Армен 
Назарян, Наим Сюлейманоглу и наскоро завърналия се към спорта Благой Иванов-Багата. 
В някои от тях са запечатани цветни отпечатъци от ударите на световноизвестните мъже 
върху бялото платно, отзовали се на поканата на Александър Василев да участват в 
процеса на сътворяване на неговата уникална живопис. Първите зрители на 
необикновената изложба станаха групите посетители на пещерата. За трите часа, през 
които картините престояха в пещерата, защото влагата и студът не позволяват по-дълго 
време, те бяха видени от 500 човека. Пред входа на пещерата като атракция бяха 
изложени боксови ръкавици на Кубрат Пулев и Благой Иванов и диск от щанга на Наим 
Сюлейманоглу, с които всеки турист можеше да се снима безплатно. Експонатите бяха с 
посвещения към Василевса и подписани от бившите им собственици. 
 

 

 

 

 

 
ДПП „Врачански Балкан“ организира 

облагородяване на къмпинг 
„Кариерата“ 
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Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по 
горите и фондация „ЕкоЦентрик” организираха заключителна инициатива по проект 
„Ваканция за устойчиво развитие” на 8 юли 2014 г. в местността Кариерата над село 
Згориград. Проектът се финансира от Германска федерална фондация за околната среда. 
Ученици от София, Враца, Бяла Слатина, доброволци от Български младежки червен 
кръст – Враца взеха участие в облагородяването на къмпинг „Кариерата”. Младите хора 
изработиха табели с послания, кът-алпинеум и украсиха с рисунки изостанали бетонови 
постройки. На събитието присъства д-р Вите – отдел „Екокомуникации и опазване на 
културното наследство” към DBU (Германска федерална фондация за околната среда), д-р 
Зюдбек – ръководител на образователен център по екология и история и д-р Домел- 
координатор на проектите за Източна Европа на DBU. 

 

Новите археологически разкопки в местността „Градище” 

 
 

 

 

 
През месеците юли и август 2014 г. 

продължи работата на археологическия обект в 
местността Градище, край прохода Вратцата. 
Екипът на доц. д-р Нарцис Торбов и Александра 
Петрова от РИМ - Враца проучва един от 
некрополите на средновековния град Вратица, 
който се е развил през ХІІІ век около 
изследваната през 2007 г. Църква 1 в местността. 
В проучените до момента 4 гроба са положени възрастни индивиди, съгласно християнския 
погребален обред. Интересен случай представлява открития в един от гробовете камък, 
поставен върху гръдни кош на погребания, който се свързва с традиционните практики за 
„обезвреждане” на мъртвия , известни ни от етнографската литература. При погребания в 
друг гроб, вероятно се касае за настъпване на смъртта в резултат на обезглавяване, тъй 
като черепът е открит не в анатомичен порядък, отделен от шийните прешлени.   В 
гробовете липсва гробен инвентар под формата на монети, елементи на облеклото или 
накити, който да даде повече информация за пола и социалния статус на погребаните. В 
хода на разкопките обаче, в културния пласт от Средновековието са намерени вече 
няколко броя еднотипни сребърни грошове сечени от сръбския крал Стефан Урош ІІ 
Милутин (1282-1321) по подобие на венецианските матапани, които свидетелстват за 
активни връзки и стопански отношения на средновековна България с нейната западна 
съседка. Сред находките от същия пласт са също екзагии (мерки за тежест); цели и части 
от отделни накити изработени от бронз, сребро и злато с инкрустация; елементи на 
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облеклото - апликации, токи, копчета, някои от които носят следи от позлата; нагръдно 
кръстче, изрязано от сребърна пластина; средновековна керамика. 

 

  

 

 

 

 

 

Фестивал за древни 

култури в село Оходен 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

От 17 до 21 юли в местността Валога край врачанското село Оходен  се проведе 
първият фестивал за древни култури, наречен „Слънцето на Тодорка“. Той е съвместна 
инициатива на общината, театрална група „ТЕМП” и Регионалния исторически музей. 
Фестивалът беше организиран в 3 раздела – арт секция, научна секция и младежка 
експериментална лаборатория. В арт секцията можеха да се видят артистични 
реконструкции на древни ритуали и легенди, представяни от формации от страната и 
чужбина. В научната секция бяха предвидени кръгли маси и дискусии за археолози и 
представители на научните среди, в които се представиха новостите в областта на 
изследването на праисторията и презентации на нови открития. Младежи от клубовете по 
история в училища от страната и студенти по археология се включиха в младежката 
експериментална лаборатория. За тях бяха организирани уъркшопове по експериментална 
керамика, производство на култови предмети от кост и жътва на лимец с експериментални 
реплики на антични сърпове. На участниците бяха връчени сертификати за елементарен 
курс по археология. Официалното откриване на фестивала за древни култури се състоя на 
18 юли от 20.30 часа в местността Валога.  В първото  издание  се включиха над 100 
участника от София, Пловдив, Козлодуй, Перник и Белоградчик и студенти от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и УНСС. Всички участници във форума получиха 
статуетка със запазения знак на фестивала, който е копие на уникалния нефритен амулет 
на Богинята майка, открит по време на разкопките във Валога.  

 
 

 

 

 

 

 
    

 

Откриване на фотоизложба 

 „Нощ сред приказки и легенди”  
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Дирекцията на ПП "Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по горите откри 

нова фотоизложба „Нощ сред приказки и легенди” в Природозащитен център “Натура” на 
29.08.2014г.  
Снимките са заснети от участниците в палатковия лагер, който беше организиран при 
прохода Вратцата. В събитието участваха ученици от клуба по екология „Таралежите“ към 
ПМГ „акад. Иван Ценов“ и представители на Дирекция на ПП "Врачански Балкан" и 
Регионален исторически музей Враца. Освен атрактивни фотоси можеха да се разгледат и 
тематични табла, разказващи за мистичната и приказна атмосфера край лагерния огън, как 
се приготвя храна на жар, основни правила при лагеруване на открито. Описателните 
текстове са на български и английски език.  

 

 

 

 

 

 


