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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец НОЕМВРИ 2011 година  
 
 

 
 

 Договорът за проекта "Развитие на 
устойчив туризъм в община Враца. 
Леденика - туризъм без сезони" е вече 
факт 

    

 

 

На 23 ноември кметът на Община Враца инж. Николай Иванов и 
Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално 
развитие"  Деница Николова  подписаха договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проект „Развитие на устойчив туризъм в 
Община Враца. Леденика - туризъм без сезони". Общият  бюджет на проекта 
е 5 282 853,64 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от 
Оперативна програма “Регионално развитие” съфинансирана от ЕФРР е 
4 289 254,53 лв., 756 927,27 е безвъзмездната финансова помощ по ОПРР 
съфинансирана от държавния бюджет, а допълнителният собствен принос от 
Община Враца е  236 671,84 лв.  
Предвижда се около и в пещера „Леденика” да се създаде  Развлекателен 
парк „Леденика”, който ще бъде композиран от отделни тематични и 
атрактивни модули. На площадката пред входа на пещерата ще бъде 
изработен входен модул „Ледениче” (Светломразец). Той ще представлява 
атрактивен, уголемен и прозрачен макет на най-интересния пещерен 
организъм в Леденика – Светломразец, наречен в проекта “Ледениче”. Във 
вътрешността  на самата пещера ще  бъде представяна аудио и светлинна 
хореография. Светлинният спектакъл,  съчетан със специално подбрана 
музика ще бъде  различен за всяка от съществуващите зали. Цветовите  
нюанси ще подчертават естествената красота на различните образувания, 
без това да заличава природните забележителности. Прожекторите ще са 
последна генерация осветление и поради излъчването си на студена 
светлина ще предотвратят образуването на мъх и растителност по стените, 
сталактитните, сталакмитните и сталактонните образувания. Чрез най-
модерни технологии в Концертна Зала и при „Езерото на желанията” ще има 
прожекции върху воден екран, а при Малката пропаст с музика и звукови 
ефекти ще се реализира обемно шоу „Вулканът”. Пред входа на пещерата 
предстои изграждане на образователен/интерпретативен модул „Прилепа”, 
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като за целта ще бъда извършена рехабилитация и разширение на 
съществуващия информационен център. Предвижда се обзавеждане на 
съвременна прожекционна зала, където посетителите ще получават 
информация за пещера „Леденика”, природен парк „Врачански Балкан” и 
неговите забележителности, флора, фауна и културно-историческо 
наследство. 
 Очаква се по  проекта да бъдат ангажирани минимум 6 фирми и около 200 
човека  като подизпълнители с различни дейности, а след неговата 
реализацията - да бъдат открити минимум 20 нови работни места.   
  

 

 

 

 

КНИГА ЗА БИСТРЕШКИЯ МАНАСТИР 
„СВ. ИВАН РИЛСКИ - ПУСТИ 
(КАСИНЕЦ)”  
 
 
 
  

Първата книга за светата обител се 
очаква да излезе от печат. Автори на 
сборника са Пламен Иванов – 

Регионален инспектор към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на 
културното наследство”, Калина Тодорова – Завеждащ отдел „Краезнание” 
Регионална библиотека „Христо Ботев” и Весела Пелова – Главен експерт 
Държавен архив – Враца. Фотографиите са на Петър Петров, Васко 
Врачовски и Боян Пищиков. Редактори – Блага Атанасова и Бойка Лозанска. 
Съдържа и анотации на английски, френски и испански език. Идеята е да се 
популяризира възстановената светиня. За първи път специалисти археолози, 
историци и краеведи обединяват своите усилия в името на един от най-
интересните и в същото време най-малко изследван културно-исторически 
паметник с национално значение от Врачанския край – манастира „Св. Иван 
Рилски - Пусти (Касинец)”. В изданието са включени нови разработки и 
непубликувани материали от теренни проучвания в последните години, 
свързани с историята, археологията, архитектурата, стенната живопис, 
етнографията и фолклора. Това е първото самостоятелно издание, посветено 
на манастира в неговата многовековна история и е реализирано с 
финансовата подкрепа на Община Враца и "Холсим (България) АД - Бели 
Извор". „Бистрешки манастир „Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)” е петата 
книга от поредицата „От Дунав до Балкана” на Регионално краеведско 
дружество – Враца и е съвместно издание на дружеството и Регионалната 
библиотека. 
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Хотел „Зора”- домакин на банкерите от 
„СИБАНК” 

 

 

Арт хотел „Зора” стана домакин на представително събиране на 
банкерите от клоновете на СИБАНК от цялата страна, на която беше 
обсъдена стратегията и политиката на банката в условията на 
икономическата криза. Домакините се постараха и поглезиха банкерите с 
перфектно обслужване и професионално отношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финалният кръг на Националната олимпиада  по чужди езици, която се 
проведе под егидата на СОУ „Христо Ботев” напълни хотелиерската база на 
арх- хотел „Зора”, хотел „Хемус” и хотел „Чайка”. Участниците в 
многоезичното състезание бяха настанени в елитните ни хотели и се радваха 
на специалното отношение на домакините. Двудневният им престой им 
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позволи да се запознаят с красотата на Врачанския Балкан и пещерата 
„Леденика”. 

 

 

 

 

”Приказката” отново организира team- 
building 

 

 

 

 

Атракционен парк „Приказката” 
проведе 2-дневен team- building на представителите на „Хюлет Пакард” 
България на 12 и 13 ноември 2011г. Младежите участваха в редица игри и 
мероприятия и се учеха да бъдат добри във всичко, което правят. За 
мероприятието бе направен специален филм, който може да бъде видян на 
http://www.vbox7.com/play:e6950b2d0d 

 

 

 

Активна дейност на Природозащитен 
център "Натура"-Враца.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В дена на народните будители Сдружение „Вестители 2007” връчи 

традиционните годишни стипендии на даровити деца от врачанските 
училища. Втора поредна година успели и доказали се благородни личности 
от областния град радват талантливи и амбициозни деца с различни прояви в 



 5 

областта на науката и изкуството с целогодишна стипендия в рамките на 
една учебна година в размер между 50 и 150 лева месечно. 

 Сдружението подпомага децата, които по една или друга причина 
имат нужда от материален стимул за доказани успехи в областта си и 
примерно поведение.    

Председател на сдружение "Вестители 2007" е д-р Хрисим Чучков, а  
Управителния съвет се състои от бизнесмени и заможни личности, които 
правят такива жестове за децата. Членовете на сдружението връчиха 
договорите на одобрените кандидати. Стипендии бяха раздадени на деца от 
училищата ПМГ „Акад. Иван Ценов”, ЕГ „Йоан Екзарх”, СОУ „Софроний 
Врачански”, СОУ „Отец Паисий” и СОУ „Козма Тричков”. 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Деца от еко клуб „Детелини” към 
СОУ „Христо Ботев” Враца 
наблюдаваха белоглави лешояди. 
 
 
 
 
 

Екоклуб „Детелини” заедно с експерти от Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан” и Дружество за защита на хищните птици посетиха 
волиерата с белоглави лешояди край село Долно Озирово. На място децата 
имаха възможност да наблюдават освободените птици и да научат интересна 
информация за тяхната биология, начин на живот и причините за тяхното 
изчезване в края на миналия век. Към момента 13 белоглави лешояди са 
пуснати на свобода, а 5 се намират във волиерата за адаптация. 

 Птиците са внесени от Испания по проект „Възстановяване на 
популацията на едрите европейски лешояди в България” по програма Life +, 
като в Природен парк „Врачански Балкан” се предвиждат да се освободят 50 
птици.  
След посещението на волиерата учениците от Екоклуб „Детелини” бяха 
разделени на малки групи със задача да съберат рецепти на традиционни 
ястия от местните хора и да заснемат интересни обекти от селото. Събраните 
в края на деня 18 рецепти и заснети над 20 интересни кадъра ще бъдат 
представени в специална презентация, която ще бъде качена на интернет 
сайта на ДПП „Врачански Балкан”. 
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Млади природозащитници опознаха 
живота на прилепите 
 
 

Деца от ЦДГ "Българче", филиал 
Кулата посетиха Природозащитен център 
"Натура". Младите природозащитници се 
запознаха с тайнствения живот на 
прилепите и тяхното значение за 

природата и човека. С помощта на експерти от Дирекция на Природен парк 
"Врачански Балкан" децата изработиха и оцветиха летящи макети на Дългоух 
прилеп и разгледаха интерактивните табла в център "Натура". 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Наръчник за екологично 

обучение бе представен пред учители 
от Област Враца в Природозащитен 
център "Натура" 
 
 
 

 
 
 

Над 40 учители, ученици и експерти по образованието от Област Враца 
взеха участие в обучителен семинар, организиран от Българско дружество за 
защита на птиците, Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и РИО 
Враца. В рамките на семинара бе представен интерактивен наръчник 
„Господари на небето”, посветен на опазването на два от най-редките видове 
птици на планетата – царския орел и ловния сокол. Помагалото е 
разработено за различни възрастови групи и съдържа презентации, игри, 
снимки и полезна информация за преподавателите в училищата. Лектори на 
семинара бяха Николай Терзиев, експерт от БДЗП и г-н Бари Купър от 
Великобритания – експерт с 30 годишен опит в сферата на 
природозащитното образование.  

В края на семинара бе организирана дискусия за ролята на учителите 
в изграждането на екологичното мислене на подрастващите и възможностите 
за сътрудничество с неправителствени екологични организации. 
Изработката на наръчника и организирането на обучителния семинар се 
осъществява благодарение на проект “Опазване на царския орел и ловния 
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сокол и на ключовите за тях места от екологичната мрежата Натура 2000”, 
финансиран по програма “Лайф +” на Европейския парламент. 
 
 
 
 

 
 

Показват свещена реликва във 
врачанския музей 

 

 

 

Eдинствената в България част от богослужебна одежда, осветена от 
мощите на Св. Константин (Кирил) Философ беше изложена в Деня на 
народните будители в Регионален исторически музей - Враца. Плащеницата 
е дарение от областния управител на област Нитра, Словакия, където се 
пазят мощите на светеца. Музеят е  отворен от 9 до 17 часа безплатно за 
всички посетители. В централната сграда на музея се предвижда и юбилейна 
изложба - базар  "Дървото оживява". Поводът е 70 години от рождението на 
майстора-копаничар Верослав Кирилов. 
 
 
 

 
 Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт ДСХД 

 

Одобрил: Красимир Богданов – Зам-кмет Община Враца 
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