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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

Месец МАРТ - АПРИЛ 2013 година  

 

 

 

 

 

 КСВТ проведе първото си заседание  

за 2013г. 
 

 
 
 

 
 
Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Враца 

проведе първото си заседание, на което беше разгледан и дискутиран проекта 
на  Програмата за развитие на туризма за 2013 г.,  участието на общината в 
международната туристическа борса „Ваканция и Спа Експо”, състояла се през 
месец февруари и предстоящото участие в международното изложение 
„Културен туризъм” в град Велико Търново през месец април. Програмата за 
развитие на туризма остава гъвкава и може да се допълва с нови 
предложения. Същата беше одобрена от Общинския съвет на заседание, 
проведено на 26.03. 2013 г. (Решение № 416   по Протокол 34/ 26.03.2013 г.) и 
публикувана на сайта на общината в раздел „Туризъм”. 
 
 

  
 

 

Филмова лектория “Враца и региона – 

туризмът във филми и документални 

кадри” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Новата съвместна инициатива на Община Враца и ПП ”Врачански 
Балкан” продължава да предизвиква интереса на учениците от врачанските 
училища, които имаха възможността да изгледат „Тайните на тракийските 
съкровища и новите археологически разкопки в местността Градище” на 26 
март и 4 април , „Тракийското въоръжение в Северозападна България 4- 1 век 
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п.н.е. на 11 април. След прожекциите се състояха активни дискусии, бяха 
задавани многобройни въпроси към археолога доцент д-р Нарцис Торбов.   

Филмовата лектория стартира през месец февруари, като целта е 
запознаване на подрастващото поколение и врачанската общественост със 
значимите културни събития и туристически обекти от Враца и региона. 
 

 

 

 

 

Съвместно участие в „Зелени 

дни 2013” 

 
 
 
 
 
 
 
 

За четвърта поредна година Дирекция на Природен парк “Врачански 
Балкан”, Община Враца, Община Мездра, Община Своге и Община Вършец 
взеха участие в “Зелени дни 2013” от 25 до 28 април 2013 г. в гр. София. 
Фестивалът беше официално открит от заместник-министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Иво Маринов, който подчерта, че "Все повече туристи 
се убеждават, че колкото по-сериозни са грижите за околната среда и местните 
общности, толкова по-качествени услуги ще получават и самите туристи".  На 
изложението бяха представени карта с туристическите и опознавателни 
маршрути, културни и исторически забележителности на територията на 
Природен парк "Врачански Балкан" и Община Враца. Всяка община представи 
възможностите за настаняване, отдих и популярни туристически атракции. 
Както всяко издание, така и тази година фестивалът "Зелени дни" привлече 
голям туристически интерес от страна на гражданите и гостите на град София и 
туроператорски фирми и организации. Поради близостта до столицата, Враца и 
Врачанския Балкан са предпочитана дестинация за уикендите сред младите 
семейства и младежите, търсещи приключенски и екстремни форми на 
туризъм. 

 

 

Община Враца направи активна рекламна кампания в специализирани 

туристически издания 

 
Община Враца участва с рекламни карета  в специализираните списания 

„Отдих и туризъм”, „Черга” и „Еврорегион”. Интересът беше предизвикан след 
наградата на кмета на Община Враца инж. Николай Иванов по време на 
международната туристическа борса „Ваканция Спа Експо”, където получи 
Златен приз  „За утвърждаване на Враца като устойчива туристическа 
дестинация”. Списанията се предлагат по време на всички туристически борси 
и форуми в България и чужбина. 
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Община Враца взе участие в 

международното туристическо 

изложение „Културен туризъм” 2013г. 
 

 
 
 
 
 

 
         От 18 до 20 април Община Враца  участва със свой щанд в Х 
международно туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново. 
Изложението  се състоя в залите „Рафаел Михайлов” в старопрестолния град. 
Зам-министър Иво Маринов и кметът на община Велико Търново посетиха и 
разгледаха нашия щанд. По време на изложението на врачанския щанд бяха 
направени три артистични реконструкции – „Светилище на Слънцето”, „Царят 
жрец Дионис и виното” и „Хляб от Бога”, дело на театрална група „Темп”. 
Гостите на врачанския щанд имаха възможността да дегустират продукти от 
лимец, направени от клъстер Тракея. На посетителите беше предоставена 
концертната програма на Община Враца и предстоящия международен 
фолклорен фестивал „Врачанска пролет”. Атракционен парк „Приказката” 
предложи възможностите за спорт и развлечения, които парка предлага на 
своите гости. Във филмовия фестивал „„На източния бряг на Европа” се 
включиха 2 филма- „Каменното съкровище от Мездра” – на Искрен Красимиров 
и „Мечтата на алхимика. Злато от хартия” – на РТВ „Вестител” – Враца. 
    
 
 

 
 

 

 

Огромен интерес към традиционния 

спортно-туристически празник на 

Леденика 

 

 
 
 
 

 
 

Ежегодно организираният спортно-туристически празник под егигата на 
кмета на Община Враца се проведе на 29 април в местността около пещерата 
“Леденика”. Над 500 участници – ученици от врачански училища и туристи от 
клубове от градовете Видин, Берковица, Червен бряг, Кюстендил, Сандански и 
Перник се включиха в състезанията в различните дисциплини и възрастови 
групи. В тегленето на въже при възрастните призът за най-добро представяне 
отиде при ветераните от пешеходните клубове, втори бе сборният отбор на 
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учителите, а трети – на Община Враца. Награди получиха и добре 
представилите се отбори от различните врачански училища. Празникът 
предизвика много емоции и добро настроение. 
 

 
 

 

 

 

Международна визита в ПЦ 

"Натура" 

 
 
 
 
 
 

 
 
В рамките на проект ”А good education equals a good job”  по програма 

Коменски ученици от Италия, Германия, Полша, Турция и  Естония посетиха 
Природозащитен център "Натура". Заедно със своите връстници от Основно 
училище “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Враца малките посетители присъстваха 
на увлекателна беседа за Природен парк "Врачански Балкан" и с интерес 
разгледаха експозициите и интерактивните табла.  
 
 

 
 

 

Отбелязаха  Световния ден на 

водата в ПЦ "Натура" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
На 19 март 2013 г. учениците от клуб "Еко раница" към Природо-

математическата гимназия Враца съвместно с Дирекция на ПП "Врачански 
Балкан" отбелязаха Световния ден на водата. По време на инициативата беше 
открита постерна изложба, представяща водните ресурси на територията на 
 Природен парк "Врачански Балкан" и област Враца.  Експозицията акцентира 
върху малко известни водопади и извори, тяхното природно значение и 
туристически потенциал. Голяма част от представените обектите са посетени 
от самите ученици по време на туристически походи и екскурзии. Постерите 
дават информация и за минералните извори и ролята на водата за човешкото 
тяло и поддържането на здравето.  
Изложбата беше отворена за всички граждани и гости на гр. Враца до 

средата на месец април 2013. 
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Часът на Земята в ПЦ "Натура" 

 
 
 
 
 
 
 

За трета поредна година в Природозащитен център „Натура” бе отбелязан 
Часът на Земята. Тази година ученици от СОУ „Козма Тричков” и ПМГ „акад. 
Иван Ценов” Враца взеха активно участие в организирането и провеждането на 
инициативата. На фона за запалени свещи всички присъстващи се насладиха 
на прекрасните изпълнения на музикална формация „Импресия”, на бийт 
бокера Росен, танцови изпълнения и флашмобове, подготвени от СОУ „Козма 
Тричков”. Ученици от кръжок по аранжиране към същото училище бяха 
изработили декоративни свещници и цветна украса от рециклирани материали, 
които придадоха неповторим дух и атмосфера на събитието. 
Ученици от Природо-математическата гимназия се включиха с изпълнения на 
класическа китара в изпълнение на Младен Филипов и съвременни хитове, 
изпълнени от Радостин Кузманов и Христеа. 

В началото на събитието представители на Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан” връчиха 3 награди за изработени видеоклипове на тема 
„Какво би направил да спасиш планетата?”.  

Инициативата приключи в 21.30 ч. на площад "Христо Ботев" с пускането 
на китайски фенери и пожелания и надежда за по-добро бъдеще на планетата 
и хората по света.  

 
 

 

 

 

88 годишнина на Седмицата на 

гората и  изложбата 

 "Гората и ние" в ПЦ "Натура" 

 
 
 
 
 
Празникът е учреден със 

Закона за горите от 1925 година 
под името "Празник на 

залесяването".  
Всяка година седмицата на гората се провежда под различно мото - като за 

2013 година то е "Гората и ние". 
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В Природозащитен център „Натура” беше открита изложба на рисунки на 
тема „Гората и ние”. Изложбата е по случай обявен конкурс от Дирекция на ПП 
„Врачански Балкан” в рамките на Седмицата на гората. В конкурса бяха 
представени над 50 рисунки от училищата: СОУ Никола Войводов”, СОУ „Отец 
Паисий”, ЕГ „Йоан Екзарх”, ПМГ „акад. Иван Ценов” и ОУ „Васил Левски”. 
Ученици от Спортно –туристически клуб „Вратцата” при ПМГ Враца подариха на 
център „Натура” ръчно изработени сувенири посветени на седмицата на гората. 
На най-изявените творци бяха връчени награди. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Отбелязване на Деня на земята 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
По случай Деня на земята – 22 април чуждестранни доброволци към 

сдружение „Отворено общуване”  рисуваха защитени видове растения и 
животни въху керамични съдове. Младежите, които вече 6 месеца са в 
България идват от Швеция, Австрия и Франция, като част от тях са с увреден 
слух. В рамките на 2 часа те пренесоха красотата и изяществото на природните 
обитатели върху 10 керамични съда, който ще бъдат дарени на  Дома за деца 
лишени от родителски грижи Асен Златаров Враца. 
 

 
 
 

 

Ученици разработваха 

концепции за устойчив туризъм 

в проект 
 „Ваканция за устойчиво 

развитие“ 

 
 

 
 
 

 
 
В периода от 1 до 6 април 2013 в село Очин дол Фондация ЕкоЦентрик 

проведе образователен семинар за ученици в среден курс на обучение от 
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училищата СОУ "Христо Ботев” – гр. Козлодуй , Прогимназия "Св. Климент 
Охридски", гр. Бяла Слатина, 32 СОУ „Св. Климент Охридски – гр. София и 
ученици, жители на с. Очин дол. По време на семинара "Ваканция за устойчиво 
развитие", младежите представиха своето виждане за развитието на 
алтернативен туризъм в Природен парк „Врачански Балкан“, като разработиха 
концепции за устойчиви къщи за гости в селото, направиха картички, сувенири, 
клипове и фотоколажи за популяризиране на богатствата в района. 
Изработените идеи и материали бяха представени на местната общност по 
време на специално организирана инициатива - „Отворени врати“, която се 
състоя в кметството на селото. Събитието се осъществи благодарение на 
любезното съдействие на кмета на с. Очин дол Цветелина Христова.  
Посредством игри и занимания на открито по време на семинара бяха 

разгледани различни теми, свързани с устойчивото развитие: екология, 
биоразнообразие и природозащита; замърсяване и опазване на околната 
среда; циклична икономика, устойчиво управление на ресурси и отпадъци; 
алтернативен туризъм; глобализация, справедлива търговия и устойчиво 
потребление, с което младежите изградиха своето разбиране за отговорен 
начин на живот спрямо природата и останалите хора. Гостуваха експерти по 
пречистване на отпадъчни води, по рециклиране на отпадъци, експерти от 
Регионалната инспекция по околна среда и води – София, от Фондация ТАЙМ и 
др., които споделиха опита си в различни области на опазването на околната 
среда и устойчивото развитие. Групата беше придружавана от експерти от 
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, които подробно запознаха 
младежите с характерните особености на природния парк.  
Участници в семинара бяха и учители от София, Козлодуй и Бяла Слатина, 

които имаха възможността да се запознаят с интерактивни методи на обучение 
за ученици от 8. до 12 клас, които да използват в своята практика. Програмата 
на семинара беше разработена от Фондация ЕкоЦентрик и бе основана на 
активно обучение и развитието на личностни, практически, социално-
комуникативни, специализирани и методически умения, т.нар. групи „умения за 
бъдещето“. Водещи семинара бяха изпълнителният директор на ЕкоЦентрик 
Христина Банчева и гост-лекторът Жанета Петрова. Младежите се включиха и 
в локална инициатива, подпомогната в рамките на същия проект, като 
участваха в освежаването на екопътека с различни артистични решения за 
естетизиране и популяризиране на дестинацията. 
През лятната ваканция ще бъдат проведени още 5 подобни образователни 

семинара в селата Очин дол, Люти брод, Паволче, Челопек и Миланово, където 
общо над 100 младежи ще бъдат запознати с принципите на устойчивото 
развитие и ще се включат в различни локални инициативи за облагородяване 
на средата в селата и подпомагане развитието на устойчив туризъм в тях. 
Паралелно като участници в семинарите над 20 учители ще наблюдават и 
изпробват неформални методи на обучение.  
Проектът „Подпомагане образованието за устойчиво развитие в България - 

Ваканция за устойчиво развитие“ стартира през юли 2012 г. Изпълняващите 
проекта организации са Фондация ЕкоЦентрик, немското сдружение HÖB 
(Образователен център по история и екология) и Дирекция на Природен парк 
”Врачански Балкан”. 
Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 170 700 евро, 

като 93 000 от средствата се осигуряват от Германската фондация за околна 
среда (DBU), а останалите - от партньорските организации - Фондация 
ЕкоЦентрик, HÖB и Дирекция на ПП „Врачански Балкан”. 
 
 


