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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец MАРТ- АПРИЛ-МАЙ  2015 година  
 

 

 

 

 

    

Отново престижна награда и 

признание за Община Враца  по 

време на туристическото изложение 

„Културен туризъм” Велико Търново 

 

 

 

 

 

 

От 01 до 04 април 2015 година в изложбени зали „Рафаел Михайлов” Велико Търново  се 
проведе 12-то издание на Международното туристическо изложение „КУЛТУРЕН 
ТУРИЗЪМ”. 

Проявата се организира с любезното съдействие на Министерството на туризма, 
Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на българските 
туроператори и туристически агенции и Общинската агенция по туризъм „Царевград 
Търнов”. Домакин на форума е Община Велико 
Търново. 

Община Враца участва с щанд от 12 кв.м. с 
нова визия и 

дизайн, 
рекламиращ 

съкровищата от 
РИМ и 
артефактите от 
археологическите 

разкопки. 
Посетителите на 
нашия щанд бяха 
посрещнати от двете средновековни кули на Враца- 
Куртпашовата и на Мешчиите, които стояха 
величествено от двете страни на щанда. 
Община Враца се включи и в дискусионната програма 
на изложението с презентацията „Враца- град на 
съкровища”, която  представи доц. д-р Нарцис Торбов 
от Регионалния исторически музей.  

На щанда  се предлагаха новите брошури, 
рекламиращи културно-историческия туризъм и 

съкровищата на РИМ, хотелиерската брошура с подробна карта на града и региона, както и 
културния календар на Oбщина Враца, Фестивала на малките театрални форми, 
Фестивала „Слънцето на Тодорка”  в село  
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Оходен и др. Посетителите на щанда на Община Враца  имаха възможността да си 

направят снимки за спомен с реплика на  венеца на  тракийската принцеса, открит при 
разкопките в Могиланската могила във Враца, датиран от IV в. пр.Хр.  

Туристическото изложение „Културен туризъм” е единственият специализиран 
форум за културен туризъм в България, който предоставя възможността за реклама на  
туристическите ресурси и потенциала за развитие на  дестинацията, реклама на 
специфичните дадености на нашия регион - културно-историческите паметници, новите 
археологически находки и  автентични за нашата община културни събития. 
Община Враца бе отличена с престижна награда за оригинална визия на щанда, дело на 
художника Ивайло Рацов. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tуристическа борса „Вашата ваканция”- 

Бургас 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Община Враца се включи в 14-та туристическа борса „Вашата ваканция” в град 
Бургас на 20 и 21 април. Туристическото изложение се организира от Бургаската 
Регионална туристическа асоциация под патронажа на кмета на Бургас в бившето Казино в 
морската градина. Участието на община Враца е в изпълнение на устойчивостта на 
проекта „Враца- врата към древността” и разработените по проекта туристически пакети  
бяха предложени на местните туроператори и туристически агенции. Посетителите на 
изложението  видяха и новите рекламни материали, изработени през 2015 година, 
рекламиращи съкровищата на Регионалния исторически музей във Враца и обединената 
брошура на местата за настаняване и подробната двуезична карта на Враца и 
околностите. 

 От началото на 2015 година Община Враца взе участие в международната 
туристическа борса „Ваканция Спа Експо” в София и международното туристическо 
изложение „Културен туризъм”във Велико Търново, където получи престижна награда за 
оригинален експозиционен щанд.  За участието ни миналата година на същия форум в 
Бургас, Община Враца получи сертификат за атрактивно представяне. 
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69-ти Национален туристически поход „По 

пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – 

Околчица 2015 г 
 

 

 

 

 

Областна администрация - Враца организира 69-тия Национален туристически 
поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица 2015 г. Националният туристически 
поход се организира традиционно в дните от 27 май до 2 юни и се посвещава на 
годишнината от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета и преминава по 
историческия път от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския Балкан. В 
похода се включиха много ученици от врачанските училища, туристически дружества , 
клубове и секции по туризъм от страната, както и   индивидуални участници и 
самостоятелни групи. Походът завърши с тържество на връх Околчица, където бе почетен 
подвига на Ботевата чета и с минута мълчание - всички знайни и незнайни герои, паднали 
за свободата на България. 

 

 

 

 

 

 

Нови възможности за отдих предлага Община 

Враца 
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В резултат изпълнението на проекта „ 
Враца- привлекателно място за живеене” по 
ОП”Регионално развитие” на Община Враца се 
обнови обществения парк „Хижата”- едно от 
любимите места за почивка и отдих на врачани. 
Ремонтирани са стълбите, площадките за отдих, 
изградени са детска и обзорна площадки. 
Парковото осветление е подменено с 
енергоспестяващи лампи и е изпълнена нова 
система за видеонаблюдение. На мястото на 
площадките, ползвани от съществуващото в 
недалечното минало заведение на открито – 
„Пикник” се изгради детска площадка и малка сцена 
с 50 амфитеатрално разположени места за сядане. По трасето на напоителния канал се 
обособи велоалея, която свързва парка с туристическия комплекс „Чайка”. Велоалеята е 
част от парк "Хижата", който е разположен на терен от 33 535 квадратни метра, а 
реализацията му  го превърна в най-обширната озеленена градска територия на Враца. На 
улица „Трапезица” се изгради ново спортно игрище за баскетбол, волейбол и футбол с 
гумена настилка и трибуни. 

 

 

ПП „Врачански Балкан” отбеляза 

Световния ден на водата – 22 

март 2015 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С поредица от инициативи, организирани от ДПП „Врачански Балкан” към 
Изпълнителна Агенция по горите със съдействието на други институции и организации за 
поредна година бе отбелязан Световния ден на водата – 22 март 2015 г. 

На 19 март 2015 г. в Природозащитен център Натура се откри фотоизложба 
„Чешмите в ПП Врачански Балкан”, изработена от ученици от Клуб по екология 
„Таралежите” към Природоматематическа гимназия Враца. Тя включва снимки от извори и 
чешми на територията на парка и текстове за самите обекти на 3 езика – български, 
английски и немски. 

 Ученици от ПМГ “Акад. Иван Ценов” и СОУ 
“Никола Войводов” със съдействието на “ВиК” ООД – 
Враца и РИОСВ Враца посетиха Градска 
пречиствателна станция за отпадъчни води град 
Мездра. Специалисти от ВиК разясниха на децата 
принципа на работа на пречиствателните станции и 
ролята им за опазване на чистотата на водите. 

Експерти от ДПП “Врачански Балкан” и 
РИОСВ Враца откриха втора изложба, под 
тазгодишното мото на Световния ден на водата – 
“Вода и устойчиво развитие”. В залата бяха 
подредени фотографии на ученици от врачански 
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училища, представящи техния поглед към водата, с какво е ценна и защо трябва да бъде 
опазвана. 

Всички участници и гостите наблюдаваха пробонабиране и моментен анализ на pH 
(активна реакция на водата), електропроводимост и наличие на кислород във водите на 
река Лева, направено от експерти на Регионална лаборатория - Враца към Изпълнителна 
агенция по околна среда. Вземането на проби се извърши на моста при природна 
забележителност “Вратцата”. 

Отбелязването на Световния ден на водата продължи на поляната при прохода 
“Вратцата” с интерактивни и образователни игри, подготвени от експертите на парка. 

В аулата на СОУ “Христо Ботев” гр. Враца, ученици от екоклуб “Детелини” и 
експерти от Дирекцията на парка направиха презентация и интерактивни игри на тема 
“Вода и устойчиво развитие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Часът на земята 2015 в 

Природозащитен център „Натура“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция на ПП "Врачански Балкан" и РИОСВ Враца отбелязаха Часът на земята 
2015 в Природозащитен център „Натура“ заедно с около 50 гости. Тази година акцент в 
програмата бяха акустични изпълнения на свещи на народни и популярни песни от 
Фолклорна формация „Славейче“ с ръководител Ивка Лазарова, към СОУ "Христо Ботев", 
много игри и закачки на тъмно, подготвени от експертите от ПЦ "Натура".  

Центърът изгаси осветлението си от 20.30 до 21.30 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Празничен концерт "Гората - 

извор на вдъхновение" 

 

 
 



 6 

 
 

 

 

 

 

С празничен концерт "Гората - извор на вдъхновение" Дирекция на ПП "Врачански 
Балкан" и Държавно северозападно предприятие Враца отбелязаха започването на 
седмицата на гората. В програмата бяха включени творби на български и чуждестранни 
композитори. Диригентът на Врачанската Филхармония - Димитър Панов увлекателно 
представи всяка творба с нейната история и връзка с природата.  Повече от  час публиката 
имаше възможност да се наслаждава на изпълненията както на „Хубава си моя горо”, 
откъси от операта „Ако бях цар“ на Адолф Адам, „Хубавата Елена“ от Жак Офенбах , 
„Вълшебният стрелец“ от Карл Мария фон Вебер, "Случки във Виенската гора" от Йохан 
Щраус , така и на известни изпълнения на АББА, Адамо, Морис Жар и др. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Световен ден на Земята 2015 - „Време е да 

дадем пример“ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Първото честване на Деня на Земята се организира през 1970 г. от Гейлорд Нелсън, 
сенатор на щата Уисконсин (САЩ), след опустошителното действие на масивен нефтен 
разлив в Санта Барбара, Калифорния през 1969 година. Понастоящем, всяка година на 22 
април, над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности, посветени на 
Деня на Земята, акцентирайки върху нуждата да опазим природното наследство на нашата 
планета. 

През 2015 г. 45-та годишнина от честването на Деня на Земята може да се окаже 
най-вълнуващата годишнина в историята на опазването на околната среда. Това е 
годината, в която  се залага на постигането на икономическия растеж чрез прилагане на 
устойчиви решения. Година, в която световните лидери най-после се опитват да постигнат 
необходимото съгласие по въпросите за климатичните промени, обвързвайки се с общ 
договор за предотвратяването им. Година, в която граждани и организации се стремят да 
се откажат от употребата на конвенционални енергоизточници и да започнат да  влагат 
пари в производството на енергия от възобновяеми източници. 

Това са част от значимите проблеми, поставени  на дневен ред, но от решаването 
им зависи бъдещето на нашата планета и запазването на живота на Земята. В Деня на 
Земята, ние всички трябва да се обединим и да покажем на света една нова посока, 
демонстрирайки на световните лидери пример, който да последват. 
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Дирекцията на ПП "Врачански 

Балкан" с презентация на 

форума „ Планини 2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В рамките на международния форум „ПЛАНИНИ 2015” директорът на ДПП 

"Врачански Балкан" - инж. Николай Ненчев изнесе презентация за опита на Дирекцията в 
развитието на туризма в защитените територии.  

По време на презентацията инж. Ненчев сподели най-успешните практики в 
сферата на устойчивия туризъм в границите на ПП "Врачански Балкан". Презентацията 
предизвика голям интерес сред преподаватели и студенти от Софийския и 
Лесотехническия университет. 

Конференцията с международно участие  на тема „Предизвикателства и 
възможности пред туризма в планините и защитените територии в България” се проведе и 
в рамките на шестия фестивал-изложение „Зелени дни“, София. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ботева Алпиниада 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алпинисти от България, Румъния, Полша и Македония се включиха в „Ботева 
Алпиниада 2015“, която се проведе за шести път. Събитието бе част от календара на 
Федерацията по катерене и алпинизъм. Негови организатори бяха клубът по екстремни 
спортове „Вратица” и община Враца. Регистрираните 59 участника записаха 78 изкатерени 
маршрута в местността Вратцата. 



 8 

Първенци станаха Виктор Варошкин от „Алтиус” и Руслан Вакрилов от АК”Планинец” 
с 237 т. и 13 маршрута. Представителите на „Академик” Русе Виктор Георгиев и Теодор 
Атанасов събраха 150 т. от 9 маршрута. Станислав Атанасов и Росен Аначков от 
„Кайлъшка долина” имат 127 т. от 3 маршрута, а Милен Нанчев и Александър Пенков от АК 
„Планинец” останаха четвърти с 93 т. от 4 маршрута. При АК” Планинец”, който се включи в 
алпиниадата с 11 човека отиде и клубната награда. 

Първата вечер имаше видеопрезентации на открито, прожектирани на скалите. 
Гости бяха Боян Петров, Андрей Ралев, Мартин Маровски и Виктор Варошкин. Трите дни 
на алпиниадата преминаха без инциденти, при сравнително хубаво време с малки 
превалявания, които не попречиха на състезателите да се представят по-добре от 
миналата година“, заяви председателят на клуб „Вратица” Александър Сашев.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Обучение за отговорните за 

опазването на защитените територии 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение на Асоциацията на парковете в България се проведе във Враца. 
Основната цел на обучението е повишаване капацитета на служителите на структурите и 
организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и 
НАТУРА 2000 мрежата. 

Присъстваха над 80 представители на парковите дирекции, РИОСВ, НПО, БАН, 
Лесозащитна станция, РДГ и ЮИДП Сливен.  

Участниците бяха обучени от лектори с дългогодишен опит в сферата на 
природозащитата, лесовъдството, престъпленията срещу горското стопанство, 
комуникацията с журналисти и други. Освен лекции, програмата на обучението включваше 
дискусии и посещение на една от историческите забележителности в града - "Ески 
джамия", природен парк Врачански Балкан и имаше демонстрация на скално катерене с 
"Не сме сами на скалите". 
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Фестивал-изложение „Зелени дни 2015” 

София и Грамота за отлично представяне 

и активно участие 

 
 

 

 

 

 

Община Враца  се включи във Фестивала на свободното време и туризма „Зелени 
дни” от 21 до 24 май. Фестивалът се провежда за 6-ти път в София пред Паметника на 
съветската армия. Организаторите от Българската асоциация за алтернативен туризъм 
предоставят възможността на общините и природните паркове в България да рекламират 
природните и културно-исторически забележителности на различните региони в 
продължение на 4 дни в центъра на София. Най-големият ежегоден форум на открито за 
алтернативен туризъм е за всички ценители на зелените идеи, на устойчивите модели, на 
националните екопродукти, за производителите на натурални и био сертифицирани 
продукти, на туристическите бизнеси и новите дестинации, на магазините за екипировка за 
планина и къмпинг, на гражданските инициативи, на защитени територии, както и на 
водещи природозащитни организации и техните каузи. 

Тази година изложбения щанд, на който  се представи община Враца съвместно с 
ПП”Врачански Балкан”  беше финансиран от Изпълнителната агенция по горите. Участието 
на община Враца е в изпълнение на устойчивостта на проекта „Враца- врата към 
древността” и разработените по проекта туристически пакети бяха предложени на 
софиянци и гостите на столицата. Посетителите на изложението  видяха и новите 
рекламни материали, изработени през 2015 година, рекламиращи съкровищата на 
Регионалния исторически музей във Враца и обединената брошура на местата за 
настаняване и подробната двуезична карта на Враца и околностите.  

 През 2014 година по време на  Фестивала „Зелени дни” община Враца получи 
престижна награда за активно участие през последните 5 години, а тази година получихме 
Грамота за отлично представяне и активно участие по време на Фестивала. 
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