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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
Месец  ЮЛИ – АВГУСТ 2012 година  

 
 
 

Враца стана домакин на Балканската среща по проекта ЕДЕН на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

 

 
 

 
   
Враца беше избран за домакин за провеждането на Балканската среща на EDEN 
дестинациите.  Мероприятието се организира във връзка с реализацията на 
дейностите по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите 
EDEN от България”, изпълняван от Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма (МИЕТ) по споразумение с Европейската комисия за безвъзмездна финансова 
помощ SI2.ACGRACE044883600 от 9ти ноември 2011 г. и се проведе от 11 до 13 юли в 
хотел „Хемус”. 
  
За участие във форума бяха поканени победители и подгласници  по отделните EDEN 
теми от България, така и победителите от отделните EDEN теми от Балканските 
държави – Румъния, Гърция, Турция и представители на техните национални 
туристически администрации. 
 
Основната цел на проекта и предвидените дейности е да представи България като 
дестинация за специализиран туризъм и да промотира възможностите й в областта на 
екологичния, културния и спа- туризма. В ЕДЕН дестинациите са включени 
победителите и техните подгласници от конкурсите ЕДЕН през последните 3 години. 
Община Враца е участвала в проекта „952: Природата Ви приветства”.  
Проектът предвижда издаване на имиджова брошура на ЕДЕН-дестинациите, пътна 
карта за сътрудничество и изграждане на партньорска мрежа, онлайн фотоконкурс 
„Отлични туристически дестинации ЕДЕН-България 2012” за любители, провеждане на 
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Балканска среща на дестинациите, създаване на уеб портал и интегрирано 
представяне на дестинациите в националния портал www.bulgariatravel.org и 
популяризиране на ЕДЕН мрежата в Интернет чрез уеб банери.  
Имиджовата брошура дава цялостна представа за инициативата ЕДЕН на 
Европейската комисия и представя подробна информация за всяка от ЕДЕН 
дестинациите от трите Национални конкурси за отлична туристическа дестинация-  
„Тракийски дух”, „952: Природата Ви приветства” и „Водата- извор на живот”.  
На официалното откриване на срещата във хотел „Хемус” присъстваха зам- 
министърът на МИЕТ Иво Маринов, кметът на общината инж. Николай Иванов, зам-
областният управител Валентин Литов и зам-кметът Красимир Богданов. 
 „За нас е много важно споделянето на добрия опит, както на ниво балкански страни, 
така също и между градовете в България. Целта е създаването на партньорски мрежи 
и на национално, и на регионално ниво и на общи туристически продукти на балкански 
дестинации. Враца е един успешен избор за един такъв форум” – каза при откриването 
министър Маринов. 
Програмата предвиждаше 2 работни сесии - презентационна и дискусионна и обмен на 
добри практики. В срещата взеха участие г-н Антонио Пецано от Европейската 
комисия, представители на Министерството на туризма и културата на Турция, зам-
кметът на Одрин, експерти от Белоградчик, Белица, Сандански, Сапарева баня, 
Казанлък, Луковит, Кюстендил, експерти от МИЕТ, представители - лектори от 
софийския университет „Св.Св.Климент Охридски” и Бургаската туристическа камара. 
Срещата приключи с подписване на Пътна карта за сътрудничество. На участниците в 
срещата домакините от община Враца предложиха туристическа програма, която 
включваше разглеждане на Регионалния исторически музей и пещерата „Леденика”, 
както и атракционна програма, включваща артистична реконстукция на Дионисиев 
ритуал за пиене на вино и фолклорна програма от танцов състав „Хемус”. 
 
 

 

 

Приключи Онлайн фотоконкурса 
„Отлични туристически дестинации 

EDEN- България” 

 

 

 

 

 

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и неговият 
заместник с ресор туризъм Иво Маринов  откриха пред Софийската градска 
художествена галерия фотоизложба, включваща 20 снимки от националния онлайн 
конкурс "Отлични туристически дестинации EDEN - България" 2012, която ще бъде 
открита за разглеждане от гражданите и гостите на столицата. Церемонията се състоя 
на 10 август от 11 часа и е в рамките на изпълнение на дейностите по проекта 
«ЕДЕН». 
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 Първо място комисията е класирала Фотографията „Корабите” Синеморец с 
автор Георги Хаджиянчев. С Грамота бе отличена и снимката „Проходът Вратцата” на 
фотографа Павел Пронин. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Екипът на доцент доктор Нарцис Торбов 
направи ново археологическо откритие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В местността „Градище”  край прохода 
„Вратцата”, при проучване във вътрешността на абсидата на ранновизантийска 
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църква, археолозите доц. д-р Нарцис Торбов и Александра Петрова откриха два 
детски гроба.  С намерения през 2011 г. детски гроб в централната част на храма, 
откритите детски гробове стават три. Археолозите датират гробовете около 4 – 5 век 
след Р. Христoво. Църквата е от 6 век. Предполагаме, че тези гробовете са по-ранни, 
защото лежат под основите на абсидата. Явно църквата е изградена върху 
ранновизантийски некропол” – коментира археолога Александра Петрова. 
Погребенията са направени съгласно християнския обред – с глава на запад и крака на 
изток, с изпънато тяло по гръб и с лице към изгрева на слънцето. Запазена е цялата 
дължина на скелетите и анатомичният им порядък. На едното дете скелетът е 93 см, а 
на другото – 1.25 метра. Това говори, че едното е било 3-4-годишно, а другото – на 
възраст 7- 8 години. „При миналогодишния гроб детският скелет бе с дължина 1 м. В 
долната челюст се виждаха зародиши на постоянни зъби, което означава, че детето е 
погребано още преди да е започнала смяната на млечните зъби” – поясни Александра 
Петрова. И при трите погребения няма гробни дарове и накити. Археолозите 
предполагат, че и трите деца са починали от епидемия и са били погребани по едно и 
също време. 

„Откритият ранно християнски некропол свидетелства за ранното въвеждане на 
християнството в Северозападна България” – коментира доц. д-р Нарцис Торбов. Той 
припомни, че това е третият археологически сезон, в който се правят разкопки в 
местността „Градище”. Заместник кметът Красимир Богданов потвърди 
необходимостта от консервационни дейности в местността с цел запазване на 
разкопките. 
Няколко дни по-късно беше открит и четвърти скелет на дете  с приблизителна 
дължина 1.20 м и също е разположен в района на абсидата на храма. Датировката и за 
новооткрития скелет е 4 – 5 в. след Р. Христово и също е погребан съгласно 
християнската традиция.  „С разкриването на този древен некропол доказваме, че 
местността „Градището” е едно от местата, където най-рано в Източната римска 
империя се е разпространило Христистиянството. 

 

 

 

 
Сдружение “Враца – Вратцата” ще 
изгражда Развлекателния парк на 

„Леденика” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

На 16 август беше подписан договора за строително-монтажните работи в 
„Развлекателен парк „Леденика”. Подписи под документа поставиха кметът на Враца 
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инж. Николай Иванов и представителят на ДЗЗД „Сдружение Враца – Леденика” инж. 
Росен Додушки. Консорциумът включва четири врачански фирми и една козлодуйска. 
Дружествата са „Опал 94” АД, „Корект” ООД, „Строителна компания” ООД, „Мистрал – 
ТСС – Стоянова, Стоянов” СД и „Ситистрой – 2000” ООД.  На церемонията 
присъстваха управителите на врачанските фирми Тодор Топалски, Бойко Борисов, 
Михаил Стоянов и Иван Иванов, и  Георги Петров – представител на фирмата „Синко – 
инженеринг”, избрана да упражнява строителния надзор на обектите. Проектант  на 
развлекателния парк  е арх. Даниела Генова – управител на фирма „Дезархт”. Кметът 
на Враца инж. Николай Иванов каза: 

„Днес подписахме един важен за общината договор, на стойност 1 871 896 лв. С него 
започваме изграждането на един иновативен тематичен развлекателен парк около 
най-известния природен обект във Врачанския Балкан - пещерата „Леденика”. За мен е 
изключително удоволствие, че изпълнението на обекта е възложена от консорциум, в 
който четири от фирмите са врачански. Това за пореден път доказва 
конкурентноспособността на врачанския строителен бизнес”. 

 Изграждането на парка е в рамките на проекта „Развитие на устойчив туризъм в 
Община Враца. Леденика – туризъм без сезони” по Оперативна програма „Регионално 
развитие”. Общият  бюджет на проекта е почти 5.3 млн. лв. Размерът на 
безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие”, 
съфинансирана от ЕФРР е 5 млн.лв., а допълнителният собствен принос от Община 
Враца е в размер на 237 хил. лв. 

 
 

 
 

 
Ожънаха първата реколта лимец в 

местността “Валога” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На 20 юли  в местността "Валога" край с. Оходен се направи ритуална жътва на първия 
лимец, засаден в района на праисторическото селище. Сред официалните гости на 
събитието бяха доцент Мария Гюрова от Националния археологически институт, 
Боряна Матева - директор на музея в Исперих, зам.-кметът на Община Враца 
Красимир Богданов и Иван Лишков от сдружението "Бъдеще в миналото". За 
събитието бяха пристигнали и жители на близкото село Оходен. Доц. Мария Гюрова 
предостави за ритуала дървени сърпове с кремъчни зъбци, с каквито преди 80 века се 
е извършвала жътвата. Такива зъбци бяха намерени и в местността "Валога". 
Археологът Георги Ганецовски, който води разкопките, показа на гостите последната 
находка от мястото - нефритен амулет на богинята майка, в родилна поза. Амулетът е 
с големина около 2 см и е уникална находка, защото е една от трите, намирани до 
момента в България. На мястото Театрална група „ТЕМП” направи артистична 
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възстановка на жътвата, събирането на класовете, обработването на зърното, 
меленето му, измесването и печенето на хляб по технология от преди 8 000 години. 
Нивата с еднозърнест и двузърнест лимец бе засадена в деня на есенното 
равноденствие през 2011 г. В жътвата се включиха и участници в сдружението „Слънце 
и луна”. 
 
 

  
 
 
 

 
 
Хотел „Мира” посреща гости с ново 

хотелско крило 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотел Мира предлага на гостите си ново хотелско крило с 11 ново 
обзаведени комфортни стаи. Двете крила на хотелския комплекс са разположени в 
тих квартал на Враца, недалеч от центъра на града. Между хотелските крила ха 
хотела е разположена китна лятна градина, където гостите на хотела могат да 
почиват през летните горещини. Двузвездният хотелски комплекс е категоризиран 
през месец август и разполага с уютно обзаведени стаи и апартаменти.  
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Община Враца категоризира и 6 легла в самостоятелни стаи „Лозанов” на ул. „Иванка 
Ботева” 28.  
 
 
 
 

 

Туристическите маршрути в ПП 
"Врачански Балкан" с GPS-тракове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" стартира инициатива за създаване 

на база данни с GPS-траковете на основните туристически и интерпретативни маршрути на 
територията на парка. За целта  доброволци се включиха в преминаването и записването 
на траковете на два от маршрутите. Освен 
траковете, доброволците отбелязват и 
нередности като липса на маркировка, 
увредена инфраструктура, обрастване на 
пътеката и др., които в последствие да бъдат 
отстранени.  

След набирането на данните и обновяване 
на маркировката, траковете на 
туристическите маршрути ще бъдат качени 
на интернет сайта на ДПП "Врачански 
Балкан" .  "Имаме нужда от помощта на 
опитни туристи, които да се включат в 
инициативата, тези които искат да ни 
помогнат могат да се обадят в ПЦ 
"Натура"", коментираха от дирекцията.  
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Дирекция на ПП "Врачански 
Балкан" стартира проект за 

екологично образование сред 
младежи 

 
 
 

 
 
 
 
На 3 юли в Природозащитен център „Натура” представители на германските 

организации HÖB (Образователен център по история и екология) и DBU (Немска 
фондация за околна среда) официално връчиха удостоверение за финансиране на 
проект „Ваканция за устойчиво развитие“. Сертификатът бе връчен на българските 
партньори по проекта Фондация „Екоцентрик” и Дирекция на ПП”Врачански Балкан”. По 
време на еднодневното си посещение гостите посетиха селата Очин Дол, Паволче и 
Лютиброд, където през следващата година се предвиждат част от обучения на 120 
ученици от Германия, област Враца и област София. През пролетта и лятото на 2013 
година ще бъдат проведени общо шест обучителни семинара на тема „Устойчив начин 
на живот“ с цел запознаване на младежите с принципите на устойчивото развитие и 
повишаване чувствителността им към актуални екологични проблеми и 
съществуващите решения за тяхното преодоляване. Програмата за провеждането на 
обученията предвижда „учене чрез преживяване“ като метод за пълноценно и трайно 
усвояване на знания и умения. Младите хора ще се запознаят с природните богатства 
на ПП „Врачански Балкан” чрез провеждането на образователни беседи, комбинирани 
с приключенски игри и преходи по интерпретативни маршрути на територията на 
парка. Заедно с обученията проектът включва и реализирането на малки локални 
подпроекти за облагородяване на средата в селата и подпомагане развитието на 
устойчив туризъм в тях. Младежите ще се включат активно в изготвянето на идеите и в 
тяхното реализиране заедно с местните общности. Продължителността на проекта е 
18 месеца и е на стойност 170 765 евро, половината от които се осигуряват от Немска 
фондация за околна среда, а останалите средства са от HÖB, Фондация Екоцентрик и 
Дирекция на ПП „Врачански Балкан”. 
 

 
 
 
 
 
Приключи изпълнението на пилотния 

проект „ Habitats ” 
 

 
 
 
 
 
 

Готов е окончателния доклад по пилотен проект „Habitats” в изпълнение на 
Проект „Горски дом” създаване на Многофункционален център за ключови 
консервационни дейности на територията на Природен парк „Врачански Балкан”. В 
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доклада са отразени направените комплексни проучвания на абиотичните фактори, 
фаунистичните видове и популациите им в четири пещери на територията на парка – 
„Леденика”, „Темната дупка”, „Серапионова пещера” и „Кална мътница”. На база 
проучванията е направен анализ на съвременното състояние на местообитанията и 
видовото разнообразие. За пещерите – „Кална мътница” и „Серапионовата пещера” е 
направено специализирано проучване на зимуващите и размножителни прилепни 
колонии и е изготвен анализ на динамиката на популациите им. За „Леденика” и 
„Темната дупка” са направени проучвания на безгръбначната фауна и сравнителен 
анализ на съвременното състояние на база предходни проучвания 
На база на доклада са разработени четири плана за устойчиво управление на 
пещерите: „Леденика”, „Темната дупка”, „Серапионова пещера” и „Кална мътница”. 
 
Бенефициент на проекта е Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан", а 
общата стойност на проекта е 500 179,02 лв. Проектът 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.” 

 
 
 
 

 
 

Приключи изпълнението на Проект 
„Горски дом” създаване на 

Многофункционален център за 
ключови консервационни дейности на 

територията на Природен парк 
„Врачански Балкан” 

 
 
 

 
 
 
 

С провеждането на Научно-практическа конференция приключи изпълнението на 
Проект „Горски дом” създаване на Многофункционален център за ключови 
консервационни дейности на територията на Природен парк „Врачански Балкан”, 
изпълняван от Дирекция на ПП „Врачански Балкан”. В рамките на проекта бяха 
постигнати заложените резултати -  изградена материално-техническа база „Горски 
дом” за реализиране на дейностите по опазване и възстановяване на застрашени 
видове и местообитания на територията на ПП „Врачански Балкан”, подобрено 
състояние на пет европейски значими местообитания и над 20 застрашени вида на 
територията на парка, изградена доброволческа мрежа участие в дейностите по 
опазване на биологичното разнообразие. В рамките на проекта бяха проведени редица 
кампании и работни срещи, пресконференции и издадени рекламни брошури за МЦ” 
Горски дом”, дипляни и рекламни табла. 
Бенефициент на проекта е Дирекцията на ПП”Врачански Балкан”, а стойността на 
проекта е 500 179,02 лв. 
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Проектът 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.” 

 
 
 

 
Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан” започва 
изпълнението нов проект по 

Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013г.”. 

 
 

 
 
 
 
 

На 16 август 2012 г. в Природозащитен център Натура бе представен проект 
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” , 
който ще бъде изпълняван от Дирекция на ПП „Врачански Балкан” през следващите 3 
години.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на 
Дирекцията на парка възлиза на 4 533 937,85 лева. Целевото финансиране е насочено 
към подпомагане на Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ при 
изпълнението на дейности по устройство и управление на защитената територия. 
Проектът ще се реализира до края на 2014г. Основните дейности, включени в проекта 
са поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, 
интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението. 

С финансовия ресурс ще  бъдат осъществени редица дейности за устойчиво 
развитие на защитената територия и дейности по опазване и възстановяване на 
консервационно значими местообитания и видове – европейски лалугер, египетски 
лешояд и планински кеклик.  
В резултат на работата по проекта ще бъде подновена цялостно съществуващата и 
изградена нова туристическата инфраструктура на територията на парка, ще бъдат 
изградени нови еко и вело пътеки, 10 информационни пункта, посетителска 
инфраструктура за наблюдение на белоглав лешояд, 4 посетителски центъра в Долно 
Озирово, Лакатник, Лютиброд и Враца. В рамките на проекта ще бъде  извършена 
реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер в с. Очин дол. 
Наред с посетителската инфраструктура ще бъде изградена интегрирана 
комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на целеви територии и 
видове на територията на парка. В областта на интерпретацията и образователните 
програми ще бъдат разработени нови експозиции в Природозащитен център 
"НАТУРА", както и образователни програмни пакети и видео материали за 
биоразнообразието в парка. В рамките на проекта ще се организират традиционни 
специални събития и подкрепят редица местни инициативи. Ще бъдат разработени и 
отпечатани многоезични печатни и рекламни материали.  
 
 
 
 


