
 1 

МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

Месец НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2013 година  

 

 
      

  

 

 

 

Триизмерно светлинно шоу 

представи проект „Враца – врата 

към древността“ 

 

Чрез “разходка” в различни епохи бяха 

представени най-значимите от 

културно-исторически периоди в 
развитието на Враца 

 
 

За първи път в град Враца се проведе мащабен светлинен 3D спектакъл, който 
преведе жителите и гостите на града през различни епохи и накара историята да оживее. 

Виртуалната разходка в историята на Враца от древността до наши дни беше 
представена върху сградата на Драматично-кукления театър и беше съчетано с ефектни 
пиротехнически изпълнения. 

Пред зрителите „оживяха” всички важни исторически моменти, през които градът и 
неговите жители са преминали от древността, през античността, Средновековието и 
Възраждането до наши дни. 

Всяко навлизане в съответния исторически период беше съпроводено с проектиране 
на обекти с културно-историческо значение за Врачанския регион.  

Спектакълът започна от шести век преди Христа и разкри Враца – столицата на 
трибалите, които превръщали подземните богатства в истински произведения на 
изкуството. Доказателство за това е Рогозенското съкровище – изобилие от съкровища, 
което се слави и до днес като най-голямото тракийско имане. Острите мечове, изляти в 
недрата на балкана, отблъсквали множество армии, дори тези на Филип Втори Македонски 
и синът му Александър Велики.  

Историята премина през завземането на планината от римските легиони, които за да 
я съхранят, положили основите на крепостта Валве, която величествено се издигала над 
река Лева и бранела прохода Вратцата. Стратегическият проход, наречен по-късно 
Вратица, спечелил множество битки, не само на римляните, но и на българите по време на 
Първото българско царство. 

Светлинният спектакъл разкри величието на Вратица – селище с голямо значение 
през Втората българска държава, важен занаятчийски център с развити стоково-парични 
отношения. А по време на Възраждането - голям занаятчийски, търговски и 
административен център, чиято продукция (абаджийство, кожарство и златарство) 
достигала до Лион, Виена, Букурещ и Цариград. 

Атрактивната част на спектакъла беше осъществена чрез комбинация от светлинни 
ефекти, лазери и пиротехника. Представлението беше озвучено с народната песен „Лажи, 
лажи вере” в изпълнение на Нина Николина. 

Триизмерният визуален спектакъл беше съпроводен с празнична програма, в която 
участие взеха местни танцови и певчески състави. Магията на огъня разкриха младежите 
от Огнено шоу – ТЕМП, а кукери прогониха злите сили от града и направиха път на доброто 
през предстоящата 2014 г. 
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Жителите и гостите на град Враца бяха приветствани от кмета на града инж. Николай 
Иванов, който отправи своите пожелания за една по-добра и благодатна нова година. 

Събитието е част от проект „Враца – врата към древността“ и цели популяризиране 
на Враца и околността като туристическа дестинация с богато културно-историческото 
наследство и забележителни природни дадености. 

Посетителите на международната туристическа борса „Ваканция и Спа Експо” ще 
могат да се насладят на светлинното шоу по време на изложението в Интер Експо центъра 
от 13 до 15 февруари. 

 
 

 

 

 

 

 
Фотопленер «Дестинация есенна 

Враца» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатори на инициативата са  фотографите Виктория Пандурска и Петър 
Петров. Идеята им е в поредица от четири фотопленера да увековечат Враца през 
различните сезони. Първият етап вече е факт. 30 ентусиасти и любители на красотата и 
природата обикаляха града в търсене на атрактивни обекти, за да направят уникални 
снимки на красивия ни  град с неговата прекрасна природа и изключителни 
забележителности.  

   

Специална изложба с най-добрите снимки, заснети 
по време на първия фотопленер се състоя на  на 22 
ноември в Синята зала на Младежкия дом. Тя беше 
открита от зам.-кмета на Враца Красимир Богданов, 
който връчи специални грамоти на участниците в 
инициативата. Фотопленерът се осъществи с 
подкрепата на Община Враца и Младежки дом-
Враца и ще продължи и през останалите годишни 
сезони на годината.   
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Европейска седмица за намаляване на 

отпадъците-16-24.11.2013 

Под патронажа на Г-н Янез Поточник, Еврокомисар 

за Околната среда 

 

 

 

 

 

 

Идеята на Европейската седмица за намаляване на отпадъците е да популяризира 
концепцията за предотвратяване на генерирането на отпадъци през цялата една седмица, 
чрез координиране на дейности на територията на цяла Европа и извън нея, осъществени 
от различни участници - публични институции, местни власти, асоциации и НПО, бизнеса,  
учебни заведения, насочени към широката общественост. 

Община Враца,  Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Природозащитен 
център „Натура“ организираха отбелязването на мероприятието  на 22.11.2013 година  с 

разнообразна програма: презентация  на тема: 
„Разделно събиране на отпадъци – полезни и 
практични съвети“; изложба от постери за 
намаляване на отпадъците подготвена от 
ученици в Природозащитен център „Натура“; 
забавни игри за разделно събиране на 
отпадъци, преведени от немски език в 
Природозащитен център „Натура“; посещение  
в Регионалното депо за твърди битови 
отпадъци - Враца и запознаване с инсталация 
за сепариране на битовите отпадъци; 
раздаване на дипляни и рекламни материали 
за намаляване на отпадъците. 

Участие в отбелязването на Европейска 
седмица за намаляване на отпадъците взеха участие ученици от Природо-математическа 
гимназия „Академик Иван Ценов“ , Клуб „Еко-раница“ и Клуб „Млад турист“.  
 
 

 

 
 

 

ДПП „Врачански Балкан” започва 

изграждането на Посетителски 

център 
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На 18.11.2013 г. с официална церемония Дирекцията на Природен парк „Врачански 

Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) стартира изграждането на 
Посетителски център в местността „Копана могила”. 

Центърът ще изпълнява комуникационна, образователна и управленска функция. В 
него ще бъдат разположени администрацията на парка, образователно-интерпретативен 
център и контролна зала за наблюдение. 

На символичната първа копка на обекта присъстваха: кмета на община Враца инж. 
Николай Иванов, зам. кмета Красимир Богданов, Емил Василев – кмет на село Паволче, 
Гриша Григоров – кмет на село Челопек, инж. Кирил Ташев – старши експерт в 
Изпълнителна агенция по горите, инж. Христо Христов - и.д. директор на РИОСВ – Враца, 
инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите – Берковица, арх. 
Валери Маринов – проектант на проекта, Володий Пеков – изпълнителен директор на 
„ИНКОМС ЕСТ Милин камък“ - фирмата строител на обекта, гости и представители на 
медиите. 

Кметът на Враца инж. Николай Иванов поздрави присъстващите и подчерта, че 
проектът е плод на положените усилия в посока развитието на туризма в региона и за 
популяризиране красотите на Врачанския Балкан, не само в България, но и извън 
пределите на страната. 

Инж. Христо Христов – и.д. Директор на РИОСВ – Враца поздрави служителите на 
природния парк от името на министъра на околната среда и водите инж. Искра Михайлова 
и допълни, че благодарение на изграждането на Посетителския център туристическата 
инфраструктура ще бъде обновена, а природните забележителности на парка – 
популяризирани. 

Инж. Николай Ненчев - директор на Дирекцията на парка, уточни, че това е първа 
копка на новата сграда, в която ще се изгради „Посетителски център“ и ще се помещава 
администрацията на парка. „Благодаря на всички на местно ниво, които ни подадоха ръка и 
помогнаха за строежа“ - допълни инж. Николай Ненчев. 

Володий Пеков - изпълнителният директор на „ИНКОМС ЕСТ Милин камък“, увери 
всички, че това ще бъде уникален обект и образец - еталон в България, в строителството 
на сглобяеми сгради. 

Центърът е част от изпълнението на проект „Изпълнение на дейности за 
устройството и управлението на ПП „Врачански Балкан“. Проектът е на стойност 4 533 
937,85 лева, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 
съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна 
среда 2007 – 2013 г.” 

 

 

 

 

 

 

Първи Годишни награди за 

опазване на 

биоразнообразието и 

природата – 2013 
 

 

 

 

 

 

 

На 5 декември 2013 г. Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан” към 
Изпълнителна агенция по горите връчи тържествено първите си годишни награди за 
опазване на биоразнообразието и природата – 2013 г. Церемонията се състоя в 
природозащитен център „Натура”. 
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Годишните награди са част от дейност по проект „Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на ПП „Врачански Балкан, финансиран от ОП „Околна среда 2007 
– 2013”. Целта е да се популяризира отговорното поведение и да се стимулира 
инициативността на обществеността по отношение на опазването на околната среда. 
Цялостната организация и провеждането на събитието беше подчинено на идеята, че по 
този начин всички организации, институции и личности, които са съпричастни към 
екологичната тема и допринасят за опазването на природата и биоразнообразието на 
територията на парка ще получат признание за положените усилия. 

Ръководството на парка присъди награда в категорията „Организации / институции, 
подпомагащи опазването на био-разнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан” на 
Община Враца. Тя бе получена лично кмета на общината инж. Николай Иванов. 

В категорията „Неправителствени организации подпомагащи опазването на 
биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан” беше отличена Фондация 
„Екоцентрик”. 

Бизнес организация, подпомагаща опазването на биоразнообразието и природата в 
ПП „Врачански Балкан” стана – „Архитектурно студио Маринови” ЕООД – Враца. 

Радио Видин тази година получи наградата в категорията Медия, отразяваща 
опазването на биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан”. 
За „Активен природозащитник и доброволец, подпомагащ опазването на 
биоразнообразието и природата в ПП „Врачански Балкан” бе обявена Жулиета Босилкова. 

Комисията обяви допълнителни специални награди, както следва: 
Награда „Образцов кмет за 2013 г.” на г-н Веселин Петков – кмет на село Миланово. 
Награда „Чистач на парка за 2013 г.” се връчи на г-н Михаил Петков. Награда „Дарител на 
парка за 2013 г.”на г-н Ивайло Гладнишки. Кметът на община Мездра г-н Иван Аспарухов 
взе приза „Дългогодишно сътрудничество“. 

Директорът на парка инж. Николай Ненчев благодари на всички, които работят и ще 
продължават да работят съвместно с „Врачански Балкан” в изучаването и опазването на 
биологичното разнообразие на Врачанската планина и в решаването на различните 
екологични проблеми на парка. 

 

 

 

 

 

 

 

Филмова лектория в Природозащитен 

център „Натура” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поредното издание на Филмова лектория  ”Враца и регионът - туризмът във филми 

и документални кадри”  се състоя на 9 декември от 13 часа в Природозащитен център 
„Натура”. Присъстващите ученици от Природо-математическата гимназия „Акад. Иван 
Ценов” Враца  гледаха филма „Златна мисия- Враца”, след което  се състоя дискусия с 
участниците. Филмовата лектория ще продължи и през Новата година с нови и 
разнообразни филми, които да образоват подрастващите и да рекламират възможностите 
за туризъм във Враца и региона. 
 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

Хепънинг по случай 5 години 

Природозащитен център „Натура“-

Враца 

 

 

 

 

 

Община Враца, Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан", Младежки дом-
Враца и Центърът за работа с деца организираха хепънинг по случай 5-ия рожден ден на 
Природозащитен център "Натура" на 16 декември. . Повече от сто деца, от различни 
врачански училища се събраха в голямата зала, за да отпразнуват рождения ден на 
любимия си природозащитен център. Програмата включваше откриване на тържеството от 
Дядо Коледа в голямата зала на Природозащитен център "Натура"-Враца, музикално-
артистична програма с вокални изпълнения от група "Лъчезария", с музикален педагог 
Маргарита Малджанска от Младежкия дом, спортни танци, изпълнени от клуб "Харизма" и 
клуб "Танцувай с мен", с треньор Бойка Дичева, вокална група "Детелинки" от Центъра за 
работа с деца.  Почетни грамоти на ръководителите от врачанските училища, участвали 
активно в реализацията на съвместните мероприятия на Дирекция на Природен парк 
"Врачански Балкан" и Община Враца през 2013 година бяха връчени по време на 
тържеството. В програмата последва викторина с подаръци за гостите на тема "Познавате 

ли Природен парк "Врачански Балкан". 
Разрязана беше празнична торта, приготвена 
конкретно за случая. В края на вечерта за 
всички хлапета, дошли на хепънинга, се 
включиха в детската дискотека.  

Врачанската "Eски" джамия е превърната 
в Многофункционален природозащитен 
център "НАТУРА" по договор за 
безвъзмездна финансова помощ на 
програма "Фар" и бе официално открита 
на 16 декември 2008 година. Асоциирани 
партньори са Областна администрация - 
Враца, Община Враца и ДПП "Врачански 
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Балкан". Разполага с посетителски и информационен център и зала за семинари. 
Природозащитен център "НАТУРА" на практика съвместява функциите на Посетителски 
център и Информационен център на Природен парк "Врачански Балкан" и на Община 
Враца. Само през 2013 година Природозащитен център "Натура" е посетен от около 9000 
ученици, туристи и гости на града.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворителна изложба "ВЕСЕли 

Балкани" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природозащитен център "Натура" и Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" 
организираха благотворителна изложба "ВЕСЕли Балкани".  

На изложбата бяха представени авторски екологични тениски и торбички на Весела 
Огнева. Събраните средства ще бъдат дарени за лечение на МС на авторката в 
специализирана клиника в Индия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Национален фестивал на 

доброволческите организации от 
страната във Враца 

 
 

 

 

 

 

Дирекцията Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по 
горите и Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес – България” организираха 3-дневен 
фестивал на доброволческите организации от страната. Той се проведе от 14-ти до 16-ти 
ноември 2013 г. в читалище „Развитие” гр. Враца. 

Участие взеха представители на 11 организации от страната и региона: БМЧК 
Враца, Младежко информационно-консултантски център (МИКЦ) - Монтана, Сдружение 
„Активно общество” – Видин, Еко клуб „Нова генерация” при СОУ „Д. Маринов” - Лом, 
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Спасителен център за диви животни към „Зелени Балкани” – Стара Загора, Сдружение 
„Екоцентрик” – София, Сдружение „Отворено общуване” – София, Сдружение за опазване 
на дивата природа „Балкани” и Фондация „Училище за природа” – Влахи, Благоевград. 

Целта на събитието беше планиране на съвместни инициативи. Организациите 
представиха своята дейност пред местната общност. Състоя се работна среща, в която 
участниците имаха възможност да обменят опит и добри практики за работа при 
организиране и управление на доброволчески проекти. Фокусът падна върху решаване на 
идентифицирани нужди в Природен парк „Врачански Балкан” и изготвянето на план за 
доброволчески дейности в парка. 

Събитието се провежда в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство 
и управление на ПП „Врачански Балкан”, който 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 – 2013 г.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Врачански диамантени семейства" в 

Природозащитен център „Натура” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Врачански диамантени семейства”  е новата книга на врачанският общественик и 
краевед Илиян Нисторов. Тя бе официално представена от Дирекция на Природен парк 
„Врачански балкан” и Природозащитен център „Натура”. В нея авторът разказва за 14 
семейства от Враца, които празнуват своята диамантена сватба или 60 години съвместен 
брачен живот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


